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Zoo aan de

HOOG EDELE HEEREN van de KONINKLYKE
SOCIËTEIT te LONDEN,

Als aan andere +^

AANSIENELYKE en GELEERDE LIEDEN,
Over verfcheyde Verborgentbeden der Natuure ,

Namentlyk over het .

WONDERLYK GESTEL
VAN

De Vefelen der Spieren in veelderley Gedierte ; De Pefen en

derfelver Werking ; Verfcheyde Zaden ; 't Oog van een Wal-

vis; 'tHair; De Dierkens aan het Eende-Krooft ; De Hop;
De Meel-ftoffe in de Granen ; De Zaad-vaten en Dierkens

in't Mannelyk zaad ; Den Cocos-Boom en deffelfs Vrugt;

De Herfenen ; De Zenuwen en derfelver Holiigheden voor

het OOG ontdekt. Als mede over de gedaante en wer-

king van het fat Folychrejlus\ Het Maakfel der Eyerfchalen ;

Den Aart van onfe Onfigtbaare Doorwafeming 5 De Kragt

en werking van den Wortel Pareira Brava , «Sec. dcc.

Door

ANTONI van LEEUWENHOEK,
Lid der Koninklyke Sociëteit te Londen,

Met nodige Figuurcn.

Te DELFT, by ADRIAAN BEMAN, 1718.
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Op ds

TITEL-PRENT.
DEs Wereldts Wondren en Verborge kleenigheên

,

Volmaakt in ider deel, vol heerlykheid en luifter,

Voor 't algemeen vernuft en oog bedekt en duifter,

"Wert hier als klaar ontdekt (dog niet voor ider een)

Door kennis der Natuur, bekroont met bloeme en bladen,

Die daar de Neerfligheidt en Spiegeling op nood;

Die altoos werkfaam, noit van ivervuur ontbloot,

Hier gretig toetreed en haar ltift nau kan verzaden.

Terwyl eenvoudigheidt dat met het duifke fpeeldt,

In fchaduw van 't verftandt, als om een hoek komt kyken.

Gins gaat de domheidt en 't blind oordeel henen ftryken

,

Als wars van vrouw Natuur;' hier als een Statubeeldt

Vertoont; om eeuwen lang by alle hageflagten

Te doen gedenken hem die haar in 't ligt dus ftelr.

Haar grondgeheimen , foo met pen als tong vermeldt;

En wondren aantoond daar d'Aaloude noit op dagten.

Het kintje voor aan wyft de beeltenis en Naam
Des Wysgeers aan , waar op dees zinnebeelden fpeelen

;

En hoe iyn naam en lof, door alle wereldtdeelen

"Wert uitgegallemt-en verheerlykt door de Faam.

Ook wert door 't Sphinx verbeeld fcherpfinnigheid , waar mede
't Verborge wert ontdekt, en 't duiftere verklaart;

Het geen zig fèlf in 't boek daar nevens openbaart,

Geveft op wetenfchap, op vaft bewys en reden

;

Waar op den driehoek doelt , die ook op wiskunft ziet.

Aldus rigt LEEUWENHOEK, door fyn geleerde bladen

Zig felf een pronknaald op, die Nydt nog Tydt kan fchaden,

Tot roem van Delft, 't geen zig hier op doet in'c verfchiet.

De Hemel wil nog lang iyn gryfên leeftyd rekken

,

En hem een Toorts op 't fpoor der Wysheid doen verftrekkeu.

T. VANDER WILT»
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OPDRAGT
Am fym Aïïerdoorhgtigfle , Groot*

ntagtigfte $
Kejfevlyke , mKo~

ninklyke Majefteyt

iltyd Vermeerdemar des Rjks>

mz. enz* mz.

Anneeo: Uwe Aller*

doorlugtigfte , Groot»

magtigfte, Keyferlyke,

en Koninklyke Maje-

fteitin'sGravenhagewas, om na

deflelfs Koninkryk van Spanje

* z over



PDRAGT.
overtefteeken^en alleen was wag-

tende na een Öoften wint, cjuam

'tmynen huyfe fynExcellentie de

Heere en Prince vanLigtenfteyn,

nevens twee voornameHeeren,om

eenige van myne ontdekkingen

te befchouwen ; en kort daar aan

verfogt ray fyngefeydeExcellen-

de of ik wilde in den Haag ko-

men , om aan fyne Koninklyke

Majefteit van Spanjen eenige

van myne ontdekkingen te laten

fien j met byvoeginge , dat men
my den dag foude laten weeten,

wanneer het fyne Koninklyke
Majefteit foude behagen , dat ik

foude komen.
Twee



O P D R A G T.

Twee a drie dagen daar na Wttey't

de wint uyt derïOoften
} endefya

Koninklyke Majefteit gaat te

fcheep i ende dus mirt my de eer

te hebben van fyn Koninklyke
Majefteit zoo na by te fieo , ende

een montgefprek met defelve te

hebben, waar na ik feer verlang-

de. De gefeyde eer my railTende*

ende eenige nieuwe uytvindingen
aan fyn Keyferlyke en Konink*
lyke Majefteit niet konnende
toonen , neme ik met alle onder-

danigheyt dé vrymoedigheytvan

defe myne Ontdekkingen 5 die ik

federt dat ik den ouderdom van

tagtig jaren hadde bereikt , ont*

* * dekt



P D R A G T.

dekt ende befchreven hebbe, fyne

AllerdoorlugtiglïeKeyferlykeen

Koninklyke Majefteitop te dra*

gen 5 in hoope dat dit myn doen

fyne Keyferlyke en Koninklyke
Majefteit nier fal mishagen, ende

dat er faaken in lullen wefen, die

fyne Allerdoorlugtigfte fCeyfer-

enKoninklykeMajefteit.als mede
deredelyke werelt, wel fullen ge*

vallen : OndertujTen fal ik mee

feer groote agringe blyven

Syner Allerdeorlugtigfte , Grootmagti^Jïe ,

Keyferlyke , en Koninklyke UMajef/ett

Alleronderdanigfte ende Oot-

moedigfte Dienaar.

ANTONI van LEEUWENHOEK.
7'e Delft den 8.

December 171 7. Op



Op de

B R I E V E
Van den Zeer-geleerden Heers

ANTONI van LEEUWENHOEK,
Lidt der Koninklyh Maatfchappy van Londen ~,

Uitgegeven in hes 86. jaar zyns ouderdoms,

'.
' nee tarda fenetfus

Debiïttat utres (mimi
? mutatfue vigorem :

yirgUius.

ALs de bloemtjes open luiken; .

Gras en klaver groeit op 't landt;'

Als wy roozegeuren ruiken

Is de meimaandt voor de handt;

Als de boomen vruchten draagen

Is het zomer: maar wanneer

't Groen verwelkt, door onwêervlaagen

,

Vindt men bloem noch vruchten meen
Nimmer gaf de winter roozen,

Vruchten , koel van morgendouw

:

Als 't geboomte, ftyf bevroozen

,

Bleek befturven, beeft van kouw.

Maar ik zal een wonder wyzen.

'k Weet een hof die altydt bloeit

,

Daar ge bloem en vrucht zult pryzen

In den wintertydt gegroeit.

Hier in deeze letterdreeven

,

Die de groote LEEUWENHOEK

,

In den winter van zyn leven

Plantte in een naaukeurig boek.

Zagt, myn Zangnimf, wilbedaaren!

't Is geen winter in 't vernuft,

Dat, na vyf en tachtig jaaren,

Altydt arbeidt onverfuft.

* * i Hoe



Hoe zou 't winter weezen koniieia

In het brein des grooten mans,

Dat, door zoo veel glaaze zonnen,

Staag met warmte, licht en glans,

Wordt gekoeftert en befcheenen ?

Daar de nydt en valiche blaam,

Lafternevels , zyn verdweenen

Voor den luifter van zyn' naam.

Maar wie 't hare nu op wil haaien,

En , in't zomermiddaglicht

Van kriftalle zonneftraalen

,

Met een onverdraait gezicht,

Duizendt fyne en wondre dingen

,

Met een meer dan Linccus oog,

Zien wil in befpiegelingen,

Daar ik met myn dicht op boogj

Volg my in de luftwaranden

Van den groocen Delvenaar,

Hoog geroemt in vreemde landen

Aller wyzen Grootevaar.

Hier, hier ziet men in de boomen
Hunnen ouderdom, en hoe

Vochten door de vaten ftroomenj

Hoe de vliesjes vallen toe

Om de Tapper? 's nachts te houwen.

Welk een zorge van Natuur!

Hier zult ge in een graan bekhouweijt

Een geheele korenichuur

Vol van graantjes, die, geflooten

In hun fchors gelyk het graan,

Weer een fynder meel ontbiooten»

Wen zy ons tot vyediie! {taan.

Dat 's door andere oog.cn. kyken
Zoo de zaaken waarlykzyn»

En geen ydel oordeel ftryken

Naar den lofleu olooten fchyn.

'kZal noch andre wondren zingen.

Hier in dit vergadert licht

Leggen



Leggen de verborge dingen

Helder open voor 't gezigr.

Zie der zaaden eigenfchappen

In hunn huisjes klein en eng,

Hoe de fyne voedcfelfappen

Vloeijen door een holle ftreng;

In elk zaadtje ziet men mede

't Spruitje, dat al vaardig zit

Om te groeijen, daar 't aireede

Worteltjes verfpreit in'c pir.

Dus zien we in het zaadt der dieren,

In de blanke hom van vis,

Dnizendt dnizendt diertjes zwieren

,

Als 't gedierte teelziek is.

't Vee in grazige landouwen

Gins te zien, veruoegc ons niet;

Neen , wy kunnen ook aanfehouwen

Hoe het leeft, beweegt, en ziet;

Als de vezeltjes en draaden

Van het vleefch zyn onderzogt,

Hoe ze in vliesjes zyn geladen,

En aan zenuwen verknocht:

Kan het iemanrniet verwondren

Dit te zien in os of koe,

Men behoeft niets uit te zondren

Tot in vlieg en mugge toe,

Ja tot in de noefte mieren

Ziet men hier het ingewandt,

Hoe de trekker in de fpieren

Zich by beurten krult en fpant.

Dus zien we ook geheimenillen

,

Nooit ontdekte wonderheên

;

In de groote en kleine viiTchen,

Als wy langs het water treên.

'k Zou noch dnizendt wondren zingen,

Kionk róyn liertpon niet te grof

Tot de kuii'itbeipiege'ingen

Van die fyne en edie ltof.

** 3 Ma ar 3



Manr, waart ge immer öpgctogëa

Door de wysheit, en 't beftuur

Van hec eeuwig Alvermogen,

ó Befchouwer van Natuur 1

Als gy zaagt all' de ordeningen

Van dit wonderlyk Heel-al,

Zon, en maan, en ftartekringen,

En het aardtryk, als een bal,

In zyn ronde perfing draaijen

:

Wen gy hier uwe oogen flaat

En, om uwen luft te paaijen,

Door dees letterbeemden gaat

;

Zult gy, als ge alleen een miertje,

Dat men onverfchillig keek,

Ja zelfs 't allerklein fte diertje,

Dat wel eer het oog ontweek;

Hier ontleedt ziet openleggen,

En befchouwt het ingewandt:

Aanftonts, vol verbaaftheit , zeggen:

Dits gemaakt door de eige handt,

Die den blikfem maakte en donder,

Die de hemelkringen (loot;

Want het onbegryplyk wonder

Is zoo wel in 't klein, als 't groot.

Laat Athenen lof vermelden

Van zyn' Plato , Ifbkraar,

Sokrates, en all' de helden

Daar de aloudtheit breet van praat;

Laat Milete Anaklimander

,

Samo fchrandren Pithagoor ,

Of Korinthen Periander

Roemen alle eeuwen door.

Delf mag zyne kruin verhoogen

't Heeft twee helden in zyn fchoot

Voortgeteelt , daar 't op mag boogen:

LEEUWENHOEK, en grooten Groot

:

Welker roem ftaag aan zal waflchen

Toe de waeteldt brandt tot alfehen.

Arkold Hoogvliet.



Op de

BRIEVEN
Van den Heer e

ANTONI van LEEUWENHOEK,
Lidt der koningklyke Sociëteit te Londen.

VAn welke wonhen hangt de werelt aen malkander !

Sprak Leeuwenhoek , daer hy door 't heldre kykglas zagh ,

Hn met een Linceus oog ontdekte , klaer en fchrander ,

Wat in de duiflemis tot noch begraven lagh.

Voort mojl de pen te werk : 'tgeen hy heeft uitgevonden

Beveelt hy d?eeuwïgheit , ten trots van zwaert en vier.

Zoekt Alexander nu, noch andre wereltronden
;

Hierfc huilt
y

er zeker een in 't allerkleinfte dier.
o

Vees Brieven kunnen vreemt van menigh fchcpfelfpreken

Vat z>ich met hair ofpluim offchulp offchubbe kleet.

Bier wort de walvi/ch , die in Noortfche waterjireken

Ben dryvent eilant fchynt , alsook de kreeft , ontleet.

En van den gaenden berg der hette Middaglanden ,

Ven grooten olifant waer voor helt Hannibal

Ven Tiber duiken zagh en krimpen in zyn randen ,

Tot aen het mierene/i doorzoekt hier 'tfheimes *t al

OVlet kerven, d' adelaer , wiens overvlugge pennen

Ven feilen hemelfaen ^ vliegt nimmermeer zoo hoog

o/Leeuwenhoers vernuft kan hem te boven rennen %

Byftelt ons het gefiel der voglen voor het oog.

of



Ofunit zyn groote geeft in d'eng /Ie kleenigheden

Vie 't fcharpfl gezicht zoo wyt oniwyken in haer loop\

By volgt vorfl Sdomons natuurbegrip met reden
,

Ontwarrende ieder keer een
9

Gordiaenfchen knoop.

Dus toont hy d' eigenfehap van kruiden , planten , zaden j

Pythagors dïfehgerecht , en vint een ganfehen boom
,

t^Met wortelen 'verzien , met bladeren geladen
,

In eene korl\ offchept mt gracht en vyverftroom

£en talloos dierenheir. hoe fmaken u dees klanken?

Wie hadt dit oit gelooft eer 't in 't gezicht verfcheen ?

En wie zal naer den eifch 's mans kunfl en vlyt bedanken

Die Rome zeilt voorby en Memfis en Atheen f

O Velffche burgers , pryfl uw* waerden ingeboren.

Pryfl itevens uw' De Groot , deez' helt zoo lang gy leeft.

Ja pryfl dit boek dat meejl Godts fchepfels na kan fporen

:

UUaer pryft hem boven al die V al gefchapen heeft.

H. K. POOT.

ANTONI
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ANTONI van LEEUWENHOEKS

SEND-BRIEVE

I. BRIEF.
Vleefch van den Walvis dikker by de ftaart , dan op het

ganfche lichaem , en waarom ? Yder vleesdeeltje met een

vliesje omwonden. Tder vlees-fibertje van den Walvis

heftaat uyt veele deeltjes. Tder zoodanig deeltje is niet

grooter , als dat het een gemeen zantje kan bedekken.

Het vleefch van den Walvis gedroogt , en door V Ver-

grooiglas gezien , vertoont zich kleinder , enz, Me?ürte

van membraantjes % die de gezeide vleejchdeeltjes doorloo-

pten. Dus is yder vleefchdeeltje als een mufeul oftefpur\.

Vleefchdeeltjes weer natgemaakt hoedanig zich uytzen'eden ?

Onder de gemelde membraantjes loofen veele bloetvaten,

'Rimpels in de vleefchdeelen van den Walvis : waar uyt

dezelve ontftaan ? De vleefchfibertjes van den Walvis

beftaan al wederom uyt andere Fibertjes. De Fibertjes

van 't runtvleefch ook met membraantjes omwonden^

A AAN



% ANTONI van LEEUWENHOEKS

In Delft dew 8. November \ 71 2,

AAN DEN WEL EDELEN GESTREN-
GEN HEERE,

t)e Heer Mr. ANTONI HEINS IVS Raat-Penfona-

ris vau Holland , &c. &c.

IK hadde de Commandeur Tfaak van Krimpen ver*

fogt, dat wanneer hy een Walvis quam te vangen,

my een ftukje vlees , digte by de Haart afgefneden

,

wilde mede brengen , op dat ik tot myn genoegen

niogte fien , hoe het vlees , digte by de ftaart , aan de

foo genoemde fenuwen van foo een Schepfel was
vereenigt.

Dit Vlees door het Vergrootglas befchouwende

,

oordeelde ik dat de vlees-fibertjens , ftriemtjens, wel

viermaal foo dik waren , als het vlees van den Walvis

voor óc{q by my befchout : h waar over ik in gedagten

nam , of het vlees van den Walvis ontrent de Staart

dikker was , dan het vlees aan het Lichaam, ,- om de

groote kragt , die het met de ftaarE te weeg brengt,

Wyders fnede ik de vleesdeelen „ foo in lengte , als

over dwars , ontftukken; en ikbevont, dat yder viees-

deeltje met een membraantje was omwonden : dat

my nu nog naakter voorquam als ik voor defen hadde

gefien.

Omme een beter bevattinge te hebben van de Vlees

fibertjes , ftriemtjes, van 't Walvis vlees , hebbe ik een

Schibbe van het felve over dwars doorfneden .,
ende

het
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3 E N D - 25 R 1 E V E N. '3

het fclvc op een glas geplaaft hebbende , natgemaakt:

met die gedagten , dat de uytfetting van het gefeydc

vlees , dat feer hart was gedroogt , feer na foodanig foude

wefen , als of het aan de Walvis was : ende het felvc

in foo een ftant voor het Vergroot-glas geftelt hebben-

de, heb een kleyn gedeelte daar van laten afteykenen>

als hier met Fig. 1. ABCD. wert aangewefen ; welke

deelen foo vaft in malkanderen leggen , dat men alleen

maar de ommetrekken komt te flen, waar van deeenc

dikker is, als de andere: ende als men met opmerkinge
defelve befchout , kan men feer naakt bekennen , dat

yder uy t veel deeltjens is beftaande , die mede over dwars

fyn afgefneden , en welke Fig. niet grooter is, clan dat

het een gemeen Sant kan bedekken. Alle de{e vlees-

deeltjens , die over dwars fyn doorfneden , fyn foo vaft

in een gedrongen, dat yder byna een byfondere figuur

heeft; want fchoon een van defelve vleesdeeltjens van

fes andere wierd omvangen , was de ecne ïyde wei

tweemaal foo groot als de andere.

Ik hebbe voor defen gefeyt van de hoekleynheyt,

ofte dunheyt van de vleesdeeltjens , fibertjens , van het

Walvis-vlees : en alfoo ik dit Vlees vanden Walvis wel

viermaal foo dik oordeel , als het voorgaande , foo

hebbe ik een Schibbe van het voorgaande Walvis- vlees,

daar van nog een gedeelte onder my berufl , foo als

het doornat was , mede door het felfde vergroot-glas

laten afteykenen , als hier met Fig. 2,. EFGH. wert

aangewefen.

Defe geièyde kleyne vïeesdeelen hebbe ik veelmaal
byna , als voor myn gefigt , laten wegdroogen : als

wanneer defelve , met dat de vögt daar uy t was verhuy-

A % lendv;
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icndc }
veel kleynder wierden, danwanneerdefelvemct

water waren belet : ende quamen de menibraantjens

,

waar van yder vlees fibertje , ftriemtje , als omvan-

gen waren geweeft % die niet waren krimpende, feer

naakt voer het gefigt ; dat voor een weetgierige een

vermaak was om te aanfehouwen : want hoe menige

ihede van het vlees ik quam te doen , hoe veel by-

fondere gefigten ik daar van hadde.

Vorders hebbe ik foo een gefeyt kleyn deeltje vlees

laten afteykenen , als hier met Fig. 3 . I K L M. wert

aangewefen : welke deeltjens foodanige uytbreydinge

hebben gehadt , datze als aan den anderen fchenen

vereenigt te fyn geweeftj ende nu in 't droogen foo in-

gekrompen fyn , datze rontomme in de membraantjens

leggen , die niet en konnen inkrimpen , om datze alle

aan den anderen fyn vereenigt.

Door defe vleesdeelen loopen foodanige dikke mem-
branen ; die wel een hair dikte en meer hebben , en die

foo veel door de vleesdeelen gaan , datze geen Sant

groote van een leggen : ende defe membranen fpreyen

van haar deelen tuilen alle de vlecsdeeltjens daar ze

doorgaan: ende dus konnen wy feggen , datydervlees-

cleeltje, fchoon niet dikker als een hairtje, eenmufcultje

is , dat omwonden leyt in fyn membraantje , als te

vooren meermaalen is gefeyt.

Alfoo nu de Teykenaar de gefeyde vleesdeelen foo

groot niet en quam te fien , als ik en nog twee andere

die fagen , en prefent by de afteykening waren , foo

hebbe ik den feiven een weynigje vlees laten afteyke-

nen foo groot ik het felve quam te fien, als hier Fig. 4.

N O P. wert aangewefen : waar door ons blykt de ver-

fcheydenheyt van ons gefigt. Ook
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Ook hebbe ik veelmalen geilen, dat eenige weynïge

vlees flriemcjens , hoe wel digte by den andere , wei

viermaal dunder waren , als de geene die daar nevens

aan lagen. Wanneer ik nu de Fig. 3. en 4. die dus ingo

droogt waren , weder op nieuw nat maakte , fetten alle

de vleesdeeltjens in feer korten tyd haar weder foo-

danig uyt , datze de plaatze tuffen de membraantjens

weder vervulden , en namen de Figureaan , even als de-

felve hadden geweeft, eer datze ingedroogt waren.

Nu Honden 'er voor een ander Vergroot -glas ver-

fcheyde ftukjens vlees ; waar onder een was , dat nat

geweeft fynde , veele vleesdeeltjens niet van een en

waren gefcheyden; dat, zoo als ik vafl (telde, alleen

veroorfaakt was , om dat een groote membrane , die

tuflên de vleesdeeltjens was doorloopende , was van

een gefcheurt , ende de vleesdeeltjens dus inkrimpen-

de niet van een en waren gefcheyden als met Fig. 5.

QJLSTVW. wert aangewefen : alwaar tuffen ST.
en V. de gedroogde vleesdeeltjens leggen , die niet van

een fyn gefcheyden , tndc die ook wat dikker fyn ge-

meden, ende daarom ook watbruynderfyngeteykent:

en foo defelve nog dikker waren, danfoudenzebruyn
root in ons oog voorkomen,

Met SW. wert aangewefen de dikke membrane, die

ontrent foo dik is als een hair van ons hooft > die met
een tak fpreyt , als met T. wert aangewefen ; ende wat
boven W. fpreyde defelve in twee takken : en dat on-

der defe membrane doorgaans een groote menigte van
bloetvaaten loopen , ftel ik vaft , fchoon wy defelve

om haar kleynheyt niet konnen ontdekken , want die

moeten haar het voetfel geven.

A y Tuffen
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Tufïèn RS, en WQJ werden aangewefen de uytnc-

mende dunne vliesjens , of membraantjens , óic in 't in-

droegen van de membrane SW. fyn afgefcheurt.

Moeten wy niet als verbaall (laan , dat vvy in 't groo-

te Schepfel, als de Walvis is , foo uytnemende kleyne

ftriemtjens ontdekken , als wy in eenig kleyn Schepfel

doen : ende de gantfe Fig. $. Qjl STVW. en heeft

foo veel lighaams niet in, als een grof Sant heeft,

Defe Walvis was foo groot , dat men van het boven-

lyf feftig quarteelen Spek, of Vet, affnede: endealfoo

men 80. Rotterdamze floopen voor een quaarteel in

groote (lelt , foo fullen' der feer na vier -en -twintig

duyfent ponden Spek van foo een Walvis fyn geme-
den : en wie weet met wat een menigte Vet de inge-

wanden fyn befet ?

Eenige van de vleesdeeltjens tuffen Q^ en R. fyn

wat ingekrompen..

V orders hebbe ik goet gedagt een feer kleyn ge-

deelte van het Vlees vanden Walvis in fyn lengte te la-

ten afteykenen , dat maar uytvyfftriemtjens, fibertjens,

is beftaande , als hier met Fig. 6. A B C D E F. wert aan-

gewefen; fynde AB. twee vleesdeeltjens y waar aan men
voor een gedeelte kan fien , dat het twee ftriemtjens

fyn: en wel meeft ontrent A. ende ook een weynig aan

B. ende tufïèn CF. werden aangewefen de weynige mem-
braantjens, die ontftukken gefcheurt fyn, waarin de-

felve als omwonden gelegen hebben.

, Ik hebbe veelmaal met vermaak gefien, hoe de vlees-

deeltjens, in haar lengte, met rimpels waren: zoo dat ik

my inbeelde , dat de vleesdeelen foodanig lagen ge-

flikt , als defelve in haar ruft lagen ; en nog meer,

als
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als het Üghaam , daar dcfe Mufculs lagen , als toe-

gebogen wierd : ende dat wanneer de mufculs wier-

den uytgerekt , dat dan geen de minfle rimpel in de

vleesdeelen waren.

Dog men moet alle de ftriemtjens , diQ in de gefey-

de vleesdeelen worden aangewefen,. niet voor rimpels

aannemen , maar meed: voor afgefcheurde deeltjens

van de membraantjens , met dewelke defelve omwon-
den hebben geweeft.

Wyders hebbe ik ook vier vleesflriemtjens, vaneen

Walvis , die ik twee Jaren geleden hadde bekomen,
laten afteykenen ; op dat men het onderfcheyt van

der felver dikte foude konnen fien : Fig. 7.GHIK.
verbeelt vier vleesilriempjens van een Walvis , wiens

vlees ik , twee Jaren hier te vooren , hadde be-

komen.
Hkr konnen wy nu als met het Oog afmeten , dat

twee diameters van een vleesflriemtje Fig. 7. nietgroo-

ter fyn , als een diameter van een vleesflriemtje in

Fig. 6. aangewefen : en by gevolg dan , fyn de vlees-

ilriempjens in Fig. 6. viermaal dikker als in Fig. 7.

Als wy nu fien , dat yder vleesfibertje , flriempje

,

weder uyt veel flbertjens is beftaande, foo konnen wy.'

wel in gedagten nemen , dat yder van defe inleggen-

de flbertjens weder uyt flbertjens is beftaande.

Ik hebbe weder op nieuw verfcheyde fibertjens van
Runtvlees my felven voor de Oogen geftelt , ende
waargenomen , dat yder van de fibertjens omwonden
lag met membraantjens : dog ik kan óïq de werelt

:

foo klaar niet voor de oogen (lellen , als ik in den Walvis

hebbe gedaan , . om dat hst vlees van een Runt vader

van



8- ANTONI van LEEUWENHOEKS

van deden is , en by gevolg in 't indroogen, foo veel

niet inkrimpt.

Ik ben van gedagten , dat het geene wy ontrent de

membraantjens van 't Walvis-vlees hebben gefeyt, in

alle vlees plaats heeft , ja felfs tot Rot en Muys toe:

waar van ik by gefontheyt eenige vervolgingen meene
te doen. Ik fal afbreeken , en met veel agtinge bly-

ven, enz;

ANTONI van LEEUWENHOEK.

II. BRIEPj



SEND-BRIEFEN. §

II. BRIEF.
Be visdeclen van de Garnaat onderzogt. Bloed uyt de vis-

deelen van de Garnaat voortkomende. Die bloedbolletjes

dryven door het vocht zonder t*z>amen teftremmen. Zout-

deeltjes in het bloed van de Garnaat ontdekt. Gefialte va»

Se zoutdeeltjes. Stremming van dezelven. Zyftremmen
miet , als het bloed van de Garnaat in een drooge lucht uyt-

waaffemt ; en waarom ? Eenftuk van een KabbcljauW

doorfneden en voor het Vergroot glas geblaatft. Menigte

van Zout daar in geftremd : en hoedanig van geftalte ?

Die zoutdeeltjes komen met de Salpterdeelen overeen. Het

maakzel van de mufculen in een Kabbeljauw befchouwd.

Uyt wat voor mufculen de Kabbeljauw beftaat. Tuffchen

alle die mufculen leggen membraanen. TVaarom zoo me-

nige mufculen in een Kabbeljauw! De gemelde membraa-

nen van de Kabbeljauw behouden haare fterkte lang na

haare dood : maar niet als de Kabbeljauw gekookt word.

JLenige visfibertjes van een Kabbeljauw wel acht maal

Jakker dan de vleesfibertjes van een Walvis, De gemelde

visfibertjes verfchillen zeer in dikte. Tder zoodanig vis-

fibertje van een membraan omvangen. Membraanen,

tuffchen de visfibertjes leggende , door het inkrimpen van

dte visfibertjes ontftukken gebroken. Kringsgewyze omme-
trekken in de visfibertjes v<an een Kabbeljauw. De vis-

deelen van een Spiering befchouwd. De visfibertjes van
een Spiering zoo dik als de vleesdeden van den voornoemden

Walvis. Verwonderens-waardige door een gevlochte fytie

deelen in een opgefpouwd visfibertje van een Kabbeljauw

B gezien

;
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gezien : maar dan ziet men ook een gedeelte van hei

membraantje. Moeite gedaan om den loop van de vis-

fibertjes in een Garnaat te ontdekken. Wondere loop van
die visfibertjes. Tder visfibertje van de Gamant ook met

em membraantje omwonden. Waarom het noodig is dat

de p?er
t
jes met een membraan bekleedt worden. Opmer-

kingen op de visdeclen van een Bot. Verfcheidenheit in de

visfibertjes van een Bot, Zoo een visfbertje beftaat wel
nyt 300 fibertjes. Of die klein/Ie fibertjes ook niet met
membramtjes omwonden zyn. Aanmerkingen omtrent

de Baars. De visfibertjes , in 7 groot worden van de Vis ,

neemen 'm grootte toe , maar niet in getal. De visfibertjes

van de Baars ook met een membraantje omwonden.

In Delft den 17. December 171 2»

AAN DEN WEL EDELEN GESTREN-
GEN HEERE,

Den Beer Mr.JNTONlHEINSWS Raat-Penfia*

naris van Holland , &c. &e.

WEL EDELE GESTRENGE HEERE.

MYn laatfte Alderonderdanigfte is geweeft vanden
8 der voorledene Maant ; federt welke ik we-

der op het Papier hebbe gebragt defe volgende aantee*

keningen.

Na dat ik het Vlees van de Walvis na myn vermo-

gen hadde befchout , ben ik gevallen op het onder-

foeken
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foeken van de Visdeelen van de Garnaat ; ende na dat

ik de Garnaat overdwars hadde doorfneden , bevont

ik dat wel een droppel bloet uyt de visdeelen voort-

quam ; die ik befchoude , ende fag weder de heldere

bolletjes bloet, die door de waterige vogt, fervm, dre-

ven. Defe bloetbollerjes , na datze een weynig tyd

wyt de Garnaat hadden geweefl , dreven in de vogt in

meer en minder getal by den anderen , fonder dat die

te famen ftremden , ende alleen maar aan den anderen

rakende ; dat voor my geen onaangenaam gefigt was

:

en alzoo ik eenige zoutdeelen vernam , doen de vogt

voor een gedeelte was weg gewaafïèmt , zoo nam ik op
nieuw eenige levende Garnaaden, waar uyt ik het bloet

op eenige glafen plaatfte, die ik in myn Kabinet plaat-

fte en de deuren toefloot , op dat de waterige vogt

die in 't bloet was foude weg waaflemen : en wanneer ik

oordeelde dat fulks konde wefen , befag ik de overge-

blevene deelen ; en ik fag verfcheyde zoutdeeltjes , die

de lengte hadden van de diameter van een hairtje van

ons hooft , ende eenige twee en andere drie maal zoo

lang als breet : doch eenige waren ontrent half zoo dik

als breet ; ende alle defe zoutdeelen lagen omfet met
een waterige vogt.

Defe waterige vogt , wanneer het glas in een warme
tugt hadde geftaan, waafTemde allemaal weg: ende de
verdere zoutdeelen, die alsdoen tevoorfchynquamen,
ftremden doorgaans zoodanig , als wy in de vorft fien

dat vogt, die in 't huysis, tegensdebinnen-fydevande
buyten glafen ftremt.

Wanneer ik nu verfcheyde malen myn warmen adem
over de laatitgefeyde zoutdeelen liet gaan . zoo wierden

B x die
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die zoutdeelen weder ontdaan , en vereenigden weder
met de waterige vogt van myn adem ; ende de e«(l

gefeyde zoutdeelen bleven haar figuur behouden : waar

onder eenige met een platte en fcharpte , ofte fchuynfte

eyndigden , gelyk ik van de Salpéterdeelen hebbe ge-

feyt.

Wanneer ik nu het bloet van de levende Garnaadeft

In een droogelugtlietwegwafïèmen , ftremden de zout-

deelen , die in figuur met de Salpéterdeelen over een

quamen, niet: waar uyt ik een befluyt maakte dat defe

tweede zoutdeelen, om de fchielykheyt vandefamen-
flremminge, bleven vereenigt, fonder dat ik in alle my-
ne waarneemingen eenige zoutfiguur hebbe ontdekt , die

een quadraat was , over een komende met ons gemeen
Zee-zout.

Vorders hebbe ik een ftuk van een Kabbeljauw ge-

nomen , zoo als defelve levent was ontftukken gehakt

,

ende defelve nog doorfneden ; op dat het geene , waar

uyt ik het nat foude drukken , met geen hant of vin-

ger zoude zyn aangeraakt.

Dit Sap ofte Visnat op verfcheyde glafên plaatfen-

de , fag ik kort daar aan , dat een groote menigte van

zoutdeelen lag geftremt , die met de Salpéterdeelen

over een quamen ; ende dat in de lengte , breete en

dikte , als ik van het Garnaats zout hebbe gefeyt : dog
het fagte zout heb ik in het Sap van de Kabbeljauw

niet vernomen.

Ik hadde ook tot myn vermaak verfcheyde kleyne

visdeelen van de Kabbeljauw op glafen geplaatft ; ende

wanneer die ontrent een uure daar op gelegen hadden,

en ik defelve befchouwde, fag ik veele zoutdeeltjes op
de
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de vis leggen ; dog geen andere , als die met de Salpeter-

deelen over een quamen.

Ik hebbe federt vyf-en- twintig en meerder Jaren de

visdeelen van de Kabbeljauw befchout , om , was het

voor my doenlyk , de maakfels van de mufculen endc

der felver uytvverkingen te ontdekken : maar ik hebbe

doorgaans mynen arbey t geftaakt , om dat ik fag dat 'er

voor my geen doorkomen aan en was : want de vis-

mufculen in defelve fyn in een over grootgetal, en fyn

in een groote Kabbeljauw aan de eene fyde niet veel

boven een quart van een duym lang , en aan het

ander eynde geen rugge van een mes dik : ende daar

by leggen de vis flriemtjens , fibertjens , feer fchuyns

in zoo een mufeul ; ende defe fibertjens eyndigen met
hare dikte in een membrane : en uy t zoodanige mufculs

beftaat , voor 200 veel het my voorkomt , de Kabbel-

jauw van het hooft tot de ftaart : ende defe mufculs

fynder verfcheyde nevens den anderen in de dikte van

de Kabbeljauw.

Tuffen yder van defe mufculs leggen ftarke mem-
branen , waar in de fibertjens van weder fyde fèer vaft

fyn vereenigt.

Wanneer ik myne gedagten op dit maak fel van de vis-

deelen hadde laten gaan , kt>nde ik my feiven geen

andere reden te binnen brengen , als dat defe korte muf»

culen alleen gemaakt waren , om een fchielyke uytrek-
kinge en inkrimpinge te doen; ende dat defe membra-
nen 200 fterk waren, datze geen uytrekkinge toelieten:

en als nu een mufcultje om fyn kortheyt fig was uytrek*
kende ofte inkrimpende , dat als op een point des tyds.

konde gefchieden , dat dan alle de mufculen te gelyk

B 3 wares
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waren inkrimpende : daar in tegendeel , wanneer der eene

mufcul van 't hooft tot de ftaart was , zoodanige muf-

cul langfaam foude inkrimpen, in vergelykinge van de

korte rnufculen.

Defe vaardige beweginge aan de Kabbeljauw , ende

teel andere VifTen , is ontrent de (taart feer noodig r

om datze haar Aes in 't opvangen van andere VifTen

moeten bekomen : dieze dan ook niet na de Maag
fenden, als met het hooft inwaarts.

Dek gefeyde flarke membranen , die tuflen de vis-

mufculen leggen, blyven, fchoon de Vifïèn tweemaat
vier-en-twintig uuren fyn door geweeft , ende ook wan-
neer de Vifibn fyn ingezouten , haar Harkte behouden.

Maar wanneer men de Kabbeljauw kookt, zoo werden
de membranen zoodanig ontdaan, dat men defelve niet

ontdekt , ende dat de vis-mufculen van de membranen
gefcheyden werden : zoo dat men dan van een goede Vis

feyt , iy fchilfert van een , en ze is feer fmakelyk.

Ik hebbe weder de visdeelen , anders gefeyt de vis-

mufculen , van een gefcheyden , ende defelve voor myn
gefigt door het Vergrootglas geftelt; omme, was het

mogelyk , de membrane , waar in yder Walvis flbertje

omwonden leyt , mede in de Kabbeljauws deelen te ont-

dekken : in welk doen ik geilen hebbe , dat na myn
oog af te meten , eenige van de visflbertjens , van een

groote Kabbeljauw , wel agtmaal dikker fyn , dan de
vlees fibertjens van een Walvis.

Defe visflbertjens in de Kabbeljauw fyn feer ver*

fchillende in dikte ; zoo dat men met een opflag wel

twintig visfibertjens fiet , die alle verfchiliende fyn in

dikte.

In
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ïn welk doen ik weder vermaak fchepte in de krings-

gewyfe ftreepjens , die ik in de visflbertjens fag , ende

daar benevens de menigte vanlange inleggende deeltjens

,

waar uyt een fibertje was beflaande ; ende wanneer ik

na myn genoegen defe visfibertjens konde handelen,

bevont ik dat yder van defelve zoo wel omvangen was
van een membraantje , als ik van het Walvis vlees heb-

be gefeyt.

Omme een beter bevattinge van de visdeelen , fiber-

tjens, van de Kabbeljauvv te hebben, zoo hebbe ik een

kleyn gedeelte van de visflbertjens van de Kabbeljauw

,

van een gemene grootte , laten afteykenen , zoo als die

voor het Vergroot-glas ftonden , als hier Fig. i . met
A B C D E. wert aangewefen ; die dwers fyn doorfneden

:

waar in als voor de oagen geftelt wert de verfchillende

dikte , die tuffen de fibertjens is.

Wyders hadde ik voor een ander Vergroot-glas ftaan

eenige visfibertjens , die mede dwars waren doorfne-

den , ende ingedroogt waren , om aan te wyfen , hoe
irregulier defelve ingekrompen fyn ; ende ten anderen

,

hoe tullen defelve de membranen lagen, waar mede yder

visfibertje omvangen is geweeft : waar van veele mem-
braantjens ontitukken fyn gebrooken , als niet konnen-

de de groote uytrekkinge , die de visfibertjens met
haar flark inkrimpen komen te doen , wederftaan , als

hier met Fig. i.FGHI. wert aangewefen.

Defe visfibertjens krimpen zoo fterk in een > dat men
veelmaal de kleyne visfibertjens » waar uyt een vis

fibertje is beftaande , aan eenige maar voor een gedeel-

te kan bekennen, die in defelve figuur met ftipjens fyn

aangewefea
Omme
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Omme nu de hier vooren verhaalde kringsgewyie

ommetrekken, waar mede yder vis fibertje van de Kab-

beïjauw is befet, aan te wyfen, zoo heb ik een kleyn ge-

deelte van zoo een fibertje , dat een weynig in fyn leng-

te was afgefneden , om dat men felden de gefeyde vis-

fibertjens zoo over dwars kan doorfnyden , of men
fnyt eenige wat in der felver lengte ontftukken, laaten

afteykenen , als hier met Fig. 3 . K LM wert aangewe-

fen ; en als men een menigte van zoodanige fibertjens

van een levende of onbefturve Cabbeijauw by den an-

deren fiet leggen , zoo is het voor my een aangenaam
gefigt. De laatfte figuur was mede een ingedroogt ftukje

van een vbfibertje.

Vorders ben ik gevallen op de visdeelen van de Spie-

ring, die van een gemene grootewas, ende die ik oor-

deelde dat fes duymen lang was.

Ddo. visfibertjens waren in myn oog zoo dik, als de
vleesdeelen van den laatfl gefeyden Walvis ; en gelyk

het by my vaft fïaat , dat alle vlees en vis fibertjens

in Dieren en Viilèn niet vermeerderen , maar met het

groot werden van Dier of Vis mede in groote toene-

men 5 zoo foude ik , by aldien ik van de grootfte Spie-

ring hadde genomen , de visfibertjens ook grooter ge-

vonden hebben.

Ik hebbe voor defe gefeyt, dat wanneer ik in mync
ontdekkingen quam te dwalen , dat ik daar van open-

hertig belydenifïè foude doen ; nu is 't fulks , dat

ik voor twee difrindte Vergroot- glafen hadde flaan vis-

fibertjens van een Kabbeljauw , die ik aan verfcheyde aan-

fienlyke Heeren hebbe vertoont; metbyvoeginge, dat-

ze in agt wilden nemen de menigvuldige vervvonderens

waar»
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Vaardige door een gevlogte fyne deelen , die men in

een opgefpouwd visfïbertje van een Kabbel jauw quam
te fien ; en alleenlyk waren die deelen , waar uyt een

Visfïbertje was beftaande.

Maar nu ik ontdekt hebbe, dat yder visfïbertje als

omvangen leyt van een membraantje ; 200 ftel ik nu

vaft , dat men niet alleen met het opfpouwen van een

visfïbertje de inwendige deelen van zoo een visfïbertje

komt te Tien; maar dat men een gedeelte van het mem-
braantje komt te fien , waar in een visfïberrje omwon-
den is geweefl.

Ik hebbe een gefeyt visfïbertje van een Kabbeljauw

na myn vermogen ontdaan , ofteopgefpouwen; en, 200
als het voor het Vergroot-glas ftont , laten afteykenen

,

als in Fig. 4. met ABCDEFGHI. wert aangewefen

,

zoo veel den Teykenaar konde te weeg brengen ; want
het was hem niet doenlyk , alle de menigvuldige trek-

ken , die men quam te fien , na behooren te volgen.

Met I A. ende D E. wert aangewefen de dikte , die

een ingedroogt visfïbertje van een Kabbeljauw heeft

:

ende BC. KL. ende H G. fyn drie afgefcheyde dee-

len van het visfïbertje : ende G. en F. fyn aan den an-

deren vereenigt geweeft , ende door my in 't fcheyden

gebrooken.

Onder verfcheyde waarnemingen quam my in *c

oog een membraantje , dat tuffen de vleesdeelen van
den Walvis hadde gelegeq ; en waer van de vlees-

fibertjens aan wederfyde , in 't indroogen van defelve

,

waren gefcheyden; zoo dat de membraantjens , die van
het eerfte membraantje als afgingen , my naakter voor-

quamen , als ik tot nog toe hadde gefien ; welke mem-
C braantjens
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braantjens tuflên yder vleesfibertje doorgingen ; als hier

met Fig. 5. M N O P. wert aangewefen.

Wyders hebbe ik feer veel waarnemingen gedaan,

©mme , was het mogelyk , den loop van de visfibertjens

van de Garnaat te ontdekken. Maar dit fchynt voor

my onmogelyk , om dat de loop van de mufculen

onnafpeurlyk was 1 want hoe menige fnede ik in de

Garnaat dede , zoo fnede ik tot verbaaftheyt de muf-

culen zoo in de langte als over dwars ontftukken*

ja wel zoodanig dat in een kleyne Sants fpatie,

wel drie byfondere loopen van de visfibertjens , diQ

vereenigt waren, in een membrane eyndigden; en wel
meeft , als ik die feer na aan

y

t eynde van de Haart

doorfnede.

Na veele byfondere waarnemingen hebbe ik totmyn
genoegen konnen fien , dat yder fibertje van de Gar-

naat mede omwonden was van een membraantje.

Omme een bevattinge te hebben van den loop van de
visfibertjens in de Garnaat, die van een gemene groote

was , hebbe ik een ftukje feer na in *t midden van des-

felfs lighaam over dwars gefneden , ende een weynig
van het felvige laten afteykenen., zoo als het voor het

Vergroos-glas ftont, als hier Fig. 6. met NOPQ_RS.
wert aangewefen; fynde OPQR. de visfibertjens, die

meefl vereenigt fyn aan de membrane VW. Ende defe

membrane fpreyde fig ook uy t aan W P. ende W Qt
zoo dat de visfibertjens tuffen W. P, Q. ingeveft , ofte

vereenigt fyn aan de gefeyde WP. ende W. Q^ ende

wanneer men alle defe gefeyde fibertjens in haar regte

lengte niet komt te doorfynden, zoo vertoonen fig de-

felve als by S M. wert aangewefen.
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Dog defelve fyn aldaar wat te groot geteykent , om
dat de fnee van het mes daar wat fchuyns is gegaan.

Wat nu de openingen aan T. ende een weynig daar

boven fyn , (laat te onderfoeken.

Als wy nu fien dat de visfibertjens , zoo van Vlees

als Vis by my befchout, omwonden leggen niet mem-
braantjens, zoo mogen wy ons wel inbeelden , datfulks

in alle Vlees en Vis ingefchapen is ; ende dat wy zoo-

danige maakfels , zonder ontdekkinge door het Ver-

groot -glas , noyt in onfe Herfenen zouden hebben

konnen fmeden. Dog onfe gedagten daar ontrent

meermalen hebbende laten gaan , hebben wy ons inge-

bcelt, dat de Teer kleyne membraantjens, waar mede
een vlees- ofte visfibertje omvangen is , nootfakelyk

waren; want zoo fulks niet en was, beelt ik myn in,

zouden de vlees- en visfibertjens , die feér fagt tnd^ on«

ftark fyn, door de beweginge ende drukkinge, die de

lighamen doorgaans wert aangedaan , felfs door yder

polsflag , zoo tegen den anderen vryven , dat de buy-

tenfte deelen van de felve ^zouden werden ontdaan
\

ende ontdaan fynde , aan den anderen vereenigen; ge-

lyk men bevint, dat in eenige deelen van de lighamen

gefchiet, die van de huyt ontbloot fynde , aan den an-

deren vereenigen.

Ten anderen , zöo nu 40. a 5:©. fibertjens- alleen om-
wonden lagen met eene membrane , ende men vaft ftek

dat door defe en door alle membraantjens , als felfs geen
vaatjens fynde , de bloetbolletjens niet konnen overge-

voert worden, en alleen maar de dunne ftofTè van het

bloet 9 die mznferum noemt , voetfel aan de vlees- of

yisifibertjens kan toebrengen ; zoo zouden de fibertjéns ,.

C • % di1?
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die naaft aan de membraantjens legden , meerder voet-

fei ontfangen, als de binnenwaarts leggende fibettjens,

die dan geen voetfel en zouden bekomen , als 't geen zy
van de nevens leggende fibertjens waren overnemende

;

want zoo de ronde ovaals gewyfe deeltjens in 't bloet

van de Vis, dit het bloet root maaken, zoogedivideert

wierden , datze door de membraantjens tot in de vis-

deelen overgingen ; 20b beek ik my in , dat de vis

eenige couleur * die na den roode was hellende , zoude
aannemen, dat wy niet komen te fien.

Na defèn hebbe ik een Plat-vis die wy Bot noe-

men , welke Vis ontrent agt duymen lang was , dog
feer wel gevoet , ofte dik, na fyn lengte doorfne-

den : ende van defelve eenige visdeelen na myn ver-

mogen voor het Vergroot -glas gebragt hebbende,

na dat ik die visdeelen over dwars hadde doorfne-

den, fag ik meer als ik in andere visdeelen hadde ge-

fien , beftaande in de verfcheydenheyt van de dikte

der visfibertjens. Onder dewelke eenige weynige
200 dun waren , dat een daar nevens leggende wel
feflien maal dikker was : en wanneer defe over dwars

doorfnedene visfibertjens begonden in tedröogen, qua-

men de inleggende fibertjens , waar uyt een visfibertje

van de Bot is beftaande , naakter voor de oogen , als

ijk tot nog toe in eenige visdeelen hadde vernomen

:

en , na het afmeten van myn oog , oordeelde ik dat:

een visfibertje wel uyt drie hondert fibertjens was be-

ïtaande.

Defe visfibertjens krompen meer in , als eenige ande-

re visfibertjens; waar door men de membraantjens, die

yder visfibertje omvangen , feer naakt , ende dat in groote

menigte, konde bekennen. Uyt
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Uyt welk gefigte ik in gedagten nam , of zoo een

kleyn fibertje, waar uyt de eerftefibertjensfynbeftaan-

de , niet wel mede yder met een membraantje mag
omwonden wefen , ende dat yder van de felve weder

uyt fibertjens is te famen geftelt. In 't kort, ik feyde

al weder tot my felven , o diepte der verborgenthe-

den , hoe onnafpeurlyk is het maakfel aller Schepfelen

,

en hoe weynig is 't dat vvy weten , fchoon wy defelvc

met wei geflepene en fcherp Tiende Vergroot-glafen foe-

ken na te fpeuren.

Myn voornemen was af te breekcn ; maar alzoo ik

een Baars in myn huys hadde, die men oordeelde dat

negen oneen was wegende; en ook kleyne Baarsjens, die

men oordeelde dat eene once waren wegende ; zoo
hebbe ik een gedeelte van hun beyder visfibertjens voor

een Vergroot-glas geftelt , ende geoordeelt , dat wanneer

men de zyde ofte den diameter van de visfibertjens van

de kleyne Baars (telde te fyn een, dan de zyde ofte dia-

meter van de groote Baars was twee ; en bygevolg dan

zouden de visfibertsjens van de groote Baars viermaal

zoo dik fyn ; ende als wy (lellen , dat de visfibertjens

van de groote Baars tweemaal zoo lang fyn als die

Van de kleyne Baars , zoo fyn de visfibertjens van de

groote Baars agt maal zoo groot , als die van de kley-

ne Baars.

Ik hebbe eenige fchobbens van de groote Baars on-

derfogt ; en ik oordeelde dat defelve meer dan twaalf

jaren out was.

Als wy nu fien, dat in de kleyne Baars de visfibertjens

agt maal kleynder fyn , dan in de groote Baars , zoo
konnen wy meer als te vooren vaft (tellen , dat de vis-

.,.--,
;

C 3 fibertjens
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fibertjens in 't groot worden van de Schepfelen , niet in

getal , maar alleen in groote toenemen ; ende hoe kleyn

de Schepfelen fyn, dat haar getal van fibertjens niet en

vermeerdert. En waarom mogen wy niet verder gaan

,

en in gedagten neemen , dat de visfibertjens met hare

omwonden membraantjens al in gefchapen fyn in het

Diertje van het Mannelyk zaat van een Vis ; want is

het daar niet in , hoe kan 't daar uyt komen ?

Vorders hebbe ik waargenomen , dat de visfibertjens

van de verhaalde Baarfen 200 wel omwonden lagen

van membraantjens, als ik van de andere Vitten hebbe

gefeyt : waar toe myn oogwit flrekte.

Aan dele gefeyde waarnemingen hebbe ik meer tyd

befleet als veele zullen gelooven ; dog ik heb ze met
genoegen gedaan > en geen agt gegeven op die geene

die tot my zeggen , waarom zoo veel moeyte gedaan t

en wat nut doet het ; dog ik fchryf niet voor fulke

,

en alleen voor de Wysgeerige. Ik blyf na veel agtin-

ge en yver, enz.

ANTONI van LEEUWENHOEK.
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III. BRIEF.
Hoe kleyn de vleesfibertjens zyn. Vliefen in de Garft en

Tarwe. Opmerkingen op een Turks Boontje. Meelagtige

ftoffe van zoo een Boontje in vliezen opgeflooten. Het vliesje

van een Tarwetje befchouwd. De MeelboÜetjes van een

Tarwe niet even groot. Aanmerkingen op de Garft , de

Rogge, op de Erten , enz,. De Kaftanjen bejiaan ook uyt

vliesjes. Vordere opmerkingen op de Kaftanje. Bemer~

kingen op Appelen en Veeren. Dezelve zyn zaadhuyfen,

Bolletjes in het zaadje van een Appel. Vaten in de zanden

Waarom weynig ofzelden gezien worden. Bemerking op

de Cocos-noot. JVaar uyt de vogt ontftaat die in de Cocos-

noot gevonden word. Oly , in groote menigte , uyt de Cocos-

noot gedrukt. Oogen of zagte deelen in de Schors van
een Cocos-noot. De Pit van een Cocos-noot beftaat uyt lan-

ge papjes of vliesjes. Klapvliesjes in de gemelde Noot

:

waar toe dezelve nootzakeljk zyn ? De binnenftoffe van
de zaaden bejlaat doorgaans uyt vliejen en bolletjes : eenige

zaaden egter uytgezondert . Opmerkingen op de Oranje- en

Citroen-appelen. JVaarom onfe Appelen dunner vltefen en

fchiüen hebben. Vliefen in Aalbezien en Kruysbezien.

De meefte zaaden der Planten en der Boomem worden door

een Jlreng gevoedt . Opmerkingen op deftreng waar door

i M Pit van een Appel gevoedt word. Alles dat in een

Appelboom is , dat is ook in de Pit of het Zaad van den

Csfppel. Vordere opmerkingen op de Pit van een Appel.

Bet kleyne Plantje van een Appelboom in lengte doorjhe-

den. Vaatjes in dat Plantje beflooien. De Boomen van onze

Landen
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Zanden hebben meer hori&ontaale als opgaande vaten.

Anders is 't waarjehynlyk gelegen met de Boomen in Afri-

ca , Afia , en America, Aanmerking op de Bladsgewyfe

deelen van de jonge Planten : wanneer dezelve haar werk
volbragt hebben. Hoe de Bladsgewyfe deeltjes met de

Plant vereenigt zyn. Hoe de Vaten vereenigt zyn met

de Plant.

In Delft den 2,8. February 1713.

AAN DEN WEL EDELEN HEERE,

De Heer JAN MEERMAN, Regerend

Burgemeefier der Stad Delft,

WEL EDELE HEERE.

NA dat ik ontdekt hadde de feer kleyne vlees-

fibertjens , vleesftriemtjens , ja zoo kieyn , dat

een dik hair van de kinne wel fcftien maal dikker is

als een vleesftriemtje : ende na dat de vleesftriemtjens

van een Os, en ander Vee, onderfogt hebbende , bevon-

den had dat ze niet dikker fyn als die van een Muys;
ende dat die uytnemende kleyne vleesftriemtjens alle

omwonden leggen met membraantjens , vliesjens , welke

vliesjens zoo aan een gefchakelt leggen, als of wy een

Net fagen , ende dat in yder opening van het Net een

vleesftriemtje lag ; zoo hebbe dat niet alleen vervolgt in

alle Vlees dat my voorgekomen is , maar ook in de

Viflèn.

Defe
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Defe gefêyde ontdekkingen hebben my doen geden-

ken aan de Vliefen , die ik over weynlge Jaren hadde

ontdekt in de Garft ; wanneer ik ten tyde van groote

dierte van het Koorn aan U Edele fchreef, dat de Garft

de buyk wel vulde , maar weynig voetfel toebragt,

ende waar over ik redencavelcnde was ; maar als men
van zoodanige Vliefen, het zy in de Tarwe ofte Garft

is fpreekende , en men geen figuure daar van vertoont

,

zoo agte ik , dat men 'er geen rcgte bevattinge van kan

hebben.

Dit heeft my dan verpligt eenige afceykeningen te

laten maken; ende eerft een wit Boontje , dat wy een

Turks Boontje noemen , doorgefned©n , ende dan een

fchibbetje daar afgefneden , en laaten afteykenen : ende al-

zoo men aan die fchibbe alsdan niet en komt téfienals

deelen ,die men voor bolletjens zoude aanfien ; zoo hebbe

aan wederfyde van zoodanig een fchibbetje de bolletjens

«a myn vermogen daar uyt en af gearbeyt , op dat men
de vliesjens zonder bolletjens zoude bekennen.

Fig. i. ABC D. is een kleyn gedeelte van een ftukje

van een zoo genaemt Turks Boontje, doorliet Vergroot-'

glas geteykent, daar aan men.eenige vliesjens flet; waar

in de rontagtige deelen , die men meel noemt, hebben ge-

legen , en 'er doormy fyn uytgearbeyt ; uytgefèyt eenige

weynige, die noch in de vliesjens fyn. En aan eenige fiet

men , als of men in de vliesjens nog kleyne bolletjens

fag leggen , die ik my inbedt dat alleen veroorfaakt fyn

door de indrukkinge van de gefeyde meeiagtige ftofren

,

êic daar tegen gelegen hebben; ende in defelve Fig. wert

met D A. aangewefen , hoe de meelagtige deelen in de
vliesjens opgeflooten leggen.
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Fig. i. E FGH, verheelt een feer kleyn gedeelte van

htt vliesje, dat doorgaans in een Tarwtje leyt, fynde.

hef Tarwtje in de lengte gefneden. Waar in de meel-

agtige bolletjens als met bondelkens opgeflooten fyn ge-

weeft, en welke vliesjens dunder fyn als in het gefeyt

Boontje. Defe meelbolletjens fyn niet alle even groot *

snaar van verfcheyde groote
; ja eenige zoo kleyn, dat

ze door het Vergroot-glas byna het gefigt ontwyken 5

11a alle apparentie , om dat ze niet alle met gelyk voet-

fel hebben verfien geweeft , ofte ook van andere verdrukt

fyn. In de gefeyde figuur werden met HE. aangewe-

fen de vliesjens waar in de meelbolletjens nog leggen,

welke figuur niet grooter is , of een gemeen Santje

zoude het bedekken.

Vorders hebbe ik ook verfcheyde andere Zaaden , als

van Garft, Rogge, en ook van Erten, doorfogt: dog
feer na alle van een en het Mve maakfel gevonden met
YÜefen , daar de meelagtige ftofïen in beflooten leggen.

Eyndelyk ben ik gevallen van de Zaaden der Planten

,

op de Zaaden der Boomen : ende hebbe dan genomen
het Zaad van de Kaftanje Boom, dat ook een vrugt is

,

cnde waargenomen dat de Kaftanje mede beftaat uyt

vliesjens ; dog veel kleynder als die der Tarwe , ofte der

Erten en Boonen , waar in beflooten leggen feer kleyne

bolletjens. De Plant die in defelve leyt, hoewel kleyn

na advenant van de Kaftanje , is aan een zyde geftelt.

Fig. 3. wert met IKLMN. aangewefen een feer

kleyn gedeelte van de Kaftanje , daar uyt ik de bol-

letjens hebbe gearbeyt ; dog in eenige van de vliesjens

fiet men nog wat bolletjens : die vliefen fyn door het felve

Vergroot-glas geteykent ; waar door Fig. 1. ende i. afge-

beek
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&eelt fyn , op dat men zoude mogen oordeelen over

het onderfcheyt van de RIeynheyt tuften de vliesjens

vm de Tarwe, ende de vliesjens van de Kaftanje. Ende

met NI. in defelve figuur werden aangewefen die vlies*

jens, waar in de bolletjens nog leggen.

De Kaftanje wort in een ander Lant ook een Noot
gertoemt : en de Okker-noot , Haafe-noot , en alle

de harde Nooten , die wy fteenen noemen , als die in

de Parfik , en in alle Pruymen , hebben twee Naaden

;

en, wanneer defelve in de aarde leggen , ende vögtig»

heyt ende de warmte ontfangen , komen de binnen leg-

gende deelen in zoo een uytbreydinge , dat ze de

Naaden van de zoo genaamde fteenen van eenftooten,

ende alzóo opening geven aan de inleggende Plant van

de Pit j om in de aarde haar voetfel te ontfangen.

Dog geheel anders is het met de Kaftanje, die geen

naden heeft, ende dus om haare ftarke fchorfe niet kan

ontftukken barften : ende de beweginge in de Kaftanje

komende , ende de harde fchorfe niet konnende barften

,

moft de Plant aan de puntige openinge van deKaftanje

uytgeftooten werden, en zoo verre gekomen fynde$>

voetfel uyt de aarde trekken > terwyl de Kaftanje nog
*

in haar volkome baft blyft.

Wat nu de Appelen , en Peeren , die wy Vrugteiï

noemen, belangt, die fyn inder daar Zaat-huyfên , want
in yder leggen verfcheyde Zaaden opgeflooten.

Ik hebbe te meermalen gefeyt , hoe kleyn de Plant

is, óIg in een Zaat van den Appel Boom* dat wy een

Pit uyt den Appel noemen , opgeftooten ley t.

Ik hebbe een Zaatje uyt den Appel genomen , endè

dat felvige aan fchibben gefneden , ende dat feer na by
«laar. de Plant leyt ; ende uyt zoodanig deel de feer

D 3. kleync.
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kleyne bolletjes , die in de vliesjens leggen , en waar

uyt voor het meefl: gedeelte het'Zaatje beftaat, uytge-

bragt , op dat de Teykenaar de vliesjens door het Ver-

groot-las foude komen te fien.

Fig. 4. OPQJRS. verheelt mede een feer kleyn ge-

deelte van het Zaat van een Appel Boom , daar mede
voor het meefte gedeelte de bolletjens , die in de feer

kleyne vliesjens opgeflooten leggen , door my fyn
uytgebragt. .

In de gefeyde Fig.werden met OS. aangewefen de
vliesjens, die met de gefeyde kleyne bolletjens nog ge*

volt fyn.

In de gefeydt Fig. werden met PQR. aangewefen
de vaaten , die by P Q. geftrekt leggen na de Plant , om
het voetfel aan defelve toe te voeren; welke vaaten in

de Zaaden men felden komt te fien , om dat men feer

weynig defelve in haar lengte zoo komt te doorfnyden

,

dat men die in haar lengte kan vervolgen : want zoo de
fnede van het mes maar een weynig fchuyns komt te

gaan , 200 fyn defelve buyten hetbereyk van hetgefigt.

Na dat ik te meermalen de Cocos nooten hadde ge-

opent ï hebbe doorgaans ondervonden , dat van binnen

tegen de harde fchors, maar ontrent een vinger dikte,

een witte ftoffe fat * die wy de Pit van de Noot noe-

men : ende dat de verdere holligheyt van de Noot ge-

volt was met een waterige fmakelyke vogt.

Zoodanige waterige vogt vinden wy in geen Zaa-

den , die door my fyn befchout , als ze tot haar ry-

pigheyt fyn gekomen ; want gclyk óen Okker-noot en
de Kaftanje Zaaden van den Boom fyn , foo ftaat het

ons vry , den Cocos-noot ook een Zaat te noemen; de

Nooten en Kaftanjen fyn van binnen gevok met vatïe

dee-
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deelen , die wy de Pit noemen : en wanneer de gefeyde

Nooten hare volkome wasdom nog niet hebben beko-

men, zoo is de binne ftofïè alsdan een qualagtige vogt.

Nu feyde ik tot my felven , dat eer de binne ftofïè

van de Cocos-noot haar wasdom heeft bekomen , de

fchors van de Noot airede zoo hart is , als geen Hout
is , dat in ons Lant wad.
Nu beelde ik my ook in , dat in dien tyd , wanneer

de fchors van de Cocos-noot in hardigheyt toeneemt

,

dat dan de Noot niet meer in groote kan toenemen 5

nog de Pit door de inftootende ftofïè rontom het

binnenfte van de harde fchors ook toeneemt ; ende

dat wanneer de fchors in zoo een hardigheyt is toe-

genomen , dat ze fig door de inftootende ftofïè niet

meer kan uytfetten , dat dan om defTelfs groote har-

digheyt belet wort de invoeringe van de ftofïè , die de

vogt in de Pit zoude veranderen: en zoo blyft de wa-
terige vogt in de Noot , zonder dat ze in de Pit kan
verandert werden.

Hier op kome ik te fpreeken met twee Stuur-Iuyden

,

die in Indien , zoo na de Ooft als de Weft , hadden geva-

ren, en die verfcheyde Cocos-nooten vanBoomen had-

de laten plukken ; die tot my feyden , dat wanneer de
fchorfen der gefeyde Nooten nog zoo fagt waren , dat

ze defelve met haar mes konden doorfnyden , dat ze dan
in de Noot niet en vonden als een waterige vogt , die

feer fmakelyk was om te drinken , door welke onder-

rigtinge ik in myn gevoelen was gefterkt.

Ik hebbe in den voorleden Somer weder de Pit van
de Noot te meermalen befchout , ende doorgaans zoa
een groote quantiteit oly uyt de deelen van de Pit ge-

drukt , dat ik daar over verftelt ftont,

D 4 Ende
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Ende nu, in 't begin van 't Jte, open ik weder een

Gocos-noot, die ontrent feve Maanden in myn Cabinet

hadde gelegen , ende welker drie fagtedeelen, die men
oogen in de harde fchors noemt, cndc uyt een van de

welke de Plant wert geftooten als 'et wasdom in de

Noot komt , met een harsagtige ftofïè , die men har-

puys noemt * waren als verfegelc.

Defe Pit in de Noot en was niet aan de binne fchors

vaft , gelyk ik voor dcfcn te meermaal hadde geflen

;

maar de Pit, ofte witte ftoffe, was doorgaans wel een

vinger breete van de fchors afgeweken; dat my vreeme

voorquam , als niet konnende begrypen , hoe zoo
veel vogtigheyt door de harde fchors konde weg wa-

femen.

Ik hebbe mede een weynig van de Pit ofte witte ftofTe

uyt de Cocos-noot , digte by daar de Plant leyt , door-

fneden ; en waargenomen , dat niet doorgaans de meefte

ftofFe in zoodanige kleyne vliesjens lag opgeflooten

,

als ik in de voorgaande Zaaden hadde gefien , maar dat

4'iq Pit beftont uyt lange pypjens , of lange vliesjens

,

die haar begin hadden van de binne baft, of het dikke

vlios, dat van binnen tegen de harde fchors aan leyt;

en welk basje vol vaaren is. Defe pypjens of vliesjens

fyn gevolt met uytnemend kleyne bolletjes : ende in

defelve vliesjens lagen verfcheyde vliesjens over dwars,

die ik my inbeelde dat klap-vliefen waren ; want ik

feyde tot my felven 9 zoo defe vliesjens geen klap-

vliefen waren, zoo foude na de groote hitte, daar dele

Boomen waflèn, met het ondergaan van deSon, ende
ook by de koude nagten in die Lantftreeken , daar dan
geen de minfte voortftootinge van de Son is, de fap-

pen weder te rugge geftooten werden , ende dus de

Son



S E Xï> * fc R 1 E V E #,- 3f

Soh dóór Iiaare warmte een vergeefze werkihge ge»

daan hebben , dat tegen de Volmaaktheyt zoude {trek-

ken, dat niet en kan wefén.

Defe pypjens hebbe ik over dwars doorfneden , ërt

een kleyn gedeelte daar van laten afteykenen , als hier

met Fig. 5. TVWX. wert aangewefen ; daar in eeni-

ge over dwars gefnedene pypjens de feer kleyne bol-

letjens , waar mede de pypjens ofte vliesjens fyn ge-

volt geweeft , werden aangeweefen , die nog in de vlies-

jens fyn gebleven.

Met Fig. 6. A B C D. werden aangewefen de pyp-
jens of vliesjens , zoo als die in haar lengte fyn gefne-

den , en die niet naakter waren af te beelden ; om
dat ze voor het meefte gedeelte gevok waren met de

zeer kleyne bolletjens , die alsdan niet en waren te

kennen : ende tufïên B C. wert een gedeelte van dé
vliesjens aangewefen , daar ik de kleyne bolletjens

hebbe uytgebragt.

Alle dtk fes figuuren fyn door een en het felve Ver-

groot-glas geteykent , op dat men de verfchillende

grootheden foude kennen , die de Teykenaar zoo
groot heeft geteykent als hy die quam te fien : dog
wanneer ik die na myn oog zoude uytbeelden , zoude
ik die veel grooter uytbeelden. Hier uyt konnen wy
wel vaft ftellen de verfcheydentheyt van onfe oógeh'

,

ontrent de hoegrootheyt van de voorwerpen.

Als wy nu üen, dat de binne ftoflên van de verhaal-

de Zaaden, voor het meefte gedeelte, zoo uyt vliefen

als uyt bolletjens fyn beftaande , zoo konnen wy ons

wel verbeelden dat het met alle Zaaden zoo is gelegen 5

uytgefondert die Zaaden die niet anders en bevatten

,

als de Planc die de fchors van de Zaaden volt ; zoo dat
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de Wortel ende de Bladeren de binnenftoffê van die

Zaaden uytmaken. Zoodanige verfcheyde Zaaden , die

niet als de Plant in haar hebben , heb ik over veel Jaren

aangevvefen.

Dog onder de Zaaden van de Boomen fynder my
maar twee voorgekomen, in de welke ik niet anders en

fag als de jonge Plant , beftaande uyt Wortel ende de

Bladeren, óie de Wortel als waren omvangende : en zoo
veel myne gedagten toedragen ,, was het de Beuke , en

Esdoorn Boomen.
Defe vliefen , die voor een groot gedeelte de Oranje-

en Citroen-appelen uytmaaken, ende die feer groot fyn,

können wy met het bloote oog bekennen ; ja in eenige

van die vliefen worden felfs eenige Zaaden voortge-

bragt: en om dat defe vliefen zoo groot fyn, inverge-

lykinge van onfe Appelen , zoo moften de fchillen van

de Oranje en Citroenen > en ook de vliefen , dikker fyn

als die van onfe Appelen ; welkers vliefen kleyn fyn

:

want zoo onfe Appelen zoo groot van vliefen waren,

daar zy zoo dun van fchiile fyn , zoo zouden defelve

zoo buygfaam fyn , dat die met , defelve op malkanderen

te leggen , fouden inbuygen , daar zy nu om de kleynhey t

van haar vliesjens , daar de fappen in opgeflooten leggen

,

een ftyfte genieten. Defe vliefen fyn ook in de Vrug-

ten ofte Zaat-huysjens , die wy Aalbefiën en Kruys-

befiën noemen.

Ik fal afbreeken , en met veel agtinge blyven

Wel Edele Heere , Uvj

Onderdanigfte Dienaar

ANTHONI van LEEUWENHOEK.

Fêrï
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Vervolg op den III. BRIEF <öm dato den

28. Eebruary 1 7 1 3 . gcfchreven aan den Wel Edelen

Heere, deHeerjAN MEERMAN, Re-

geerend Burgemecfter der Stad Delft.

NAdemaal de duyfenfte Menfch niet en weer dac

de meefle Zaaden der Planten, en ook derBoo-

rnen , alleen door een ftreng gevoet en groot gemaakt

werden , als voor defen nog by my is gefeyt , 200 fai

ik hier zeggen dat dit alderoogfchyneiykft blykt aan

de Pit van de Haas-noot , welkers ftreng zoo lang is

als de Noot: ende die in de holligheyt van de Noot
is, daar ze in de Amandel, Perfik, Abricoos , enz.

voor het grootfte gedeelte , in de harde fchors geplaaft

legt. En alzoo ik hier voorengefprookenhebbe van het

Zaat van den Appel-boom ende defTelfs vliefen ; zoo
hebbe ik dienftig gedagt , een Zaatje van den Appel-

boom, dat wy een Pit noemen, af te beelden, ende

de ftreng waar door defelve groot gemaakt ende ge-

voet wert aan te wyfen.

Fig. 7. AB. is een Zaatje van een Appel -boom,
ende met A. wert aangewefen de ftreng waar door het

gevoet en groot gemaakt wert : nu leggen in dit Zaat
opgeflooten zoo veel byzondere vaaren , als in den Appel-
boom fyn ; ja alles wat in een Appel-boom is : want
zoo het daar niet in en is, hoe zoude het daarkonnen
uyt komen.

Fig. .8. wert met DEFG. aangewefen zoo een ge-

feyt Appel-boom Zaatje , dat ik van fyn buyte fchors

en vliefen , waar in liet omvangen is geweeft , hebbe
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gefcheyden : ende om dat in het gefeyde Zaat twee

bladers gevvyfe deelen op een fyn leggende, ende tuflen

die deelen als opgeflooten leggen de Biaderkens , die eerfl

in 't begin van de wasdom in groote fulien uytfpruy-

ten i zoo hebbe die bladers - gewyfe deelen wat van

den anderen gefcheyden , op dat men defelve met het

bioote oog zoude konnen bekennen, als hier metFig. 8.

DE F. wert aangewefen.

In defelfde figuur wert met G. aangewefen het pun-

tige deeltje , dat de gantze Plant van den Appelboom
is ; ende dat ik van het verdere gedeelte hebbe afge-

brooken.

Omme nu het maakfel van zoodanige kleyne Plant

aan te wyfen, zoo hebbe ik dat deel, dat de Plant is, in

fyn lengte zoodanig doorfneden , dat door myn fnede

de kleyne Biaderkens, die al in 't Zaat geformeert fyn

,

ongefchonden waren ; ende dat daar benevens de fnede

200 dun was , dat men de deelen die in 't midden van

de jonge Plant fyn , naakt konde ontdekken , dog niet

verder , als het oog door het Vergroot-glas die konde
bekennen : en welke fneden zoodanig niet en waren,
hebbe ik verworpen.

Fig. 9. GHÏKLM. is een verhaalde dunne fnede,

die door het midden van de Plant van den Appelboom
is gegaan , en in de lengte was gedaan ; waar in

aangetoont werden de menige vliesjens , zoo groote

als kleyne, die alle in haar lengte fchynen geftrekt

te leggen , ende die alle voor opgaande en neder-

gaande vaaten van de jonge Boom moeten flrekken

:

ende zoo daar geen horifontale vaaten in fyn , zoo
moeten uyt de opgaande vaaten de horifontale vaaten

voort-
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voortkomen, want men in ons en in denabuyrige Lan-

den , geen Boomen en heeft , ofdie fyn met veel meerder

horifontale vaaren verfien , als met opgaande vaaten.

Dog in de Landen van Africa , Afia en America, fal

men veel Boomen vinden (flel ik valt) diQ geen hori-

fontaie vaaten hebben ? maar zoodanige Boomen heb-

ben weder veel ieeden, gelyk het Riet en Stroo heeft,

en zonder zoodanige Ieeden en zouden de Boomen
geen flyfte hebben. In de gefeyde Fig. wertmetNOP.
aangewefen een ftukje van de bladers gevvyle deelen

,

dat aan de gefeyde Plant is vereenigt geweeft , dat den

Teykenaar mede heeft geteykent.

Omme my felven , en ook andere te voldoen, zoo
hebbe een gefeyde Plant over dwars doorfneden , ende

dat aan zoodanige dunne fchibbens als my doenlyk

was , op dat men des te beter de zeer uytnemend
kleyne vaatjens zoude bekennen, als hier met Fig. 10.

Qj&ST. wert aangewefen : en hoe menige fnede ik

quam te doen , zoo hebbe ik doorgaans waargenoo-

men dat defe afgefneden dee|en niet circul-ront, maar
Wat ovaals waren.

Nu was ik nog niet vergenoegt , om dat ik niet en kon-

de aanwyfen , hoe de vaaten in de bladers-gewyfe dee-

len na de Plant geftrekt lagen. Defelve leggen dan zoo-

danig datze de Plant konnen voeden , tot dat de Plant zoo
veel Wortel gefchooten heeft , dat defelve uy t de Aerde
kan beftaan ; ende alsdan hebben de bladers gewyfe dee-

len haar werk volbragt , ende werden dan meelt door-

gaans , aan de jonge Plant nog vaft fynde , uy t de Aerde
geftooten : ende foo gaat het ook doorgaans met het

Koorngewas ; waar van men dan feyt, het moet eerft

zotten, zal het Vrugt voortbrengen. E 2, Ge»
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Gelyk nu die deelen van den Appelboom, dewelke

genoemd worden de bladers-gewyfe deelen
,

platagtig

fyn , ende aan de jonge Plant , Fig. 7. met G. aangewe-

fen , rontomme vereenigt fyn ; zoo hebbe ik het Zaat

op fyn fmalfte zoodanig in dunne fchibbens gefneden,

dat ik door het Vergroot-glas zoude konnen aanwyfen

,

hoe de bladers-gewyfe deelen met de Plant fyn ver-

eenigt ; ende ook te gelyk , hoe de gemaakte zeer

kleyne Bladerkens tuflèn de bladers-gewyfe deelen

leggen opgeflooten.

Fig. 11. wert met A B CD E F G. aangewefen een ge-

deelte van de gefeyde Plant , ende een kleyn gedeelte

van de bladers-gewyfe deelen ; waar van in Fig. 1 1. A B G.
dat gedeelte van de Plant is , dat uyt het midden van
de Plant , als een dunne fchibbe is gefneden. HIK.
fyn de eerft gemaakte Bladeren , die tuflèn de bladers-

gewyfe deelen in Fig, 8. met DE F. werden aangewe-

fen. Dog wanneer ik de fnede in de Plant zoodanig
niet en quam te doen , dat de eerft gemaakte Blader-

kens ongefchonden waren» zoo verwierp ik zoodanige

fnede ; en indien ik de gefeyde Bladers zoo konde
van een fcheyden , als ik wel in de Plant van de TarW
hebbe gedaan , men zoude verfcheyde Bladerkens aan-

wyfen. Nu waren in de gefeyde Plant de feer dunne
vaatjens , die feer veel fyn , ende in het deel van de Plant

A B G. opgeflooten leggen , niet af te beelden.

Hier wert ook aangetoont in het kleyn ftukje van het

bladers-gewyfe gedeelte B C D. hoe de vaaten , die uyt
vliesjens beftaan , en in welke een ftofïè opgeflooten leyt,

als voor defen is gefeyt , vereenigt fyn met de Plant 9

ende zoo is het ook gelegen met dat deel E F G.

Wy
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Wy fien ook in de afteykeninge een affcheydinge ,

daar de Bladerkens HIK. geplaatft fyn? dog dit is al-

leen veroorfaakt , om dat ik , zoo ras als ik de fnedc

in de Plant hadde volbragt , het afgefnede hadde door-

nat; en in 't droogwerden iyn die deden, doordeuyt-
waaiTeminge van de vogt , zoo ingekrompen , dat wy de

fcheydinge zoo komen te fien.

Ik blyf na veel agtinge en yver

Wel Edele Heere , uw

Onderdanige en feer Verpligte

Dienaar.

ANTONI vaa LEEUWENHOEK.

IV. BRüF,
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IV. BRIE F.

Het Oog van een Walvis onderzogt. DeJloffe om het cri*

ftallyne voqt leggende zeer hard en fterk > en waarom?
Hoe diep <fe Walviffen in 't water zinken. Walvis , die-

14. lynen diep in de Zee lag, opgewonden. Het Oog van

een Walvis word van het Zeepwater geperfitot de zwaer-

te van 23 100. pont. Waarom dat men geen grond kan

peylen in de Spaanfche Zee. De gemelde crijlallyne vogt

had een kleyne kkotachtige bult. Het hoornvlies van de»

Walvis beftaai uyt 16. a 18. vliefen. Onder het hoorn*

vlies legt een zwarte vlies , dat niet doorfchynend is als

door eene ovale opening.

In Delft den 1 4. Maart 1 713.

AAN DEN WEL -EDELEN HEERE,

De Heer JJN MEERMAN, Regerend

Burgemeefter der Stad Delft,

WEL EDELE HEERE.

DE Commandeur r/aak van Krimpen brengt tot my
een Oog van een Walvis , zoo als het lag in

Koorn Brandewyn; dit Oog en hadde geen klootfe ron-

te, want fyn grootfte axe was 2^ duym , ende de an-

dere was -l\ duym.

De kloot bult van het hoornvlies , daar het gefigt

wicrde ontfangen , was fjn axe z*
2
duym. Het
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Het Humor Criftallyn en haddegcen klootze ronte

,

gelyk wy in de VifTen fien , maar het was aan de eene fy-

de een weynig platagtig , en fyn axe was
\

7 van een duym

;

en wanneer ik de axe onderfogt , die na de voorwerpen

lag geftrekr , bevonde ik defelve feer na * duym.

De gemeene holte, daar de Criftallyne vogt ofte wa-

ter in lag opgeflooten , was in fyn diameter feer na 2

duym : ende de omleggende feer vafte en ftarke flofïè

was zoo ftark , dat ik moeyte hadde om defelve men
een fcharp mesje te doorfnyden.

Uyt welke waarneminge ik in gedagten nam , ofdefe
dikke en ftarke ftofïè, waar 'm de Criftallyne vogt op-

geflooten leyt , niet noodfakelyk zoo ftark moft we-
kn , om dat de Walviiïèn wel zoo diep in 't water

finken, dat 14. lynen, yder van 100. vademen lang, en
aan defelve vaftgemaakt , ten eynde fyn ; door welke
diepte de parfinge van het water meer op de gront drukt,

als den gemenen Man is te doen gelooven.

Want vaftgeftel fynde dat de gront van de Zee 1400.
vademen diep is , ende dat een vadem 6. voeten inhout

,

gelyk het gemene feggen is, komt dan dat de Zee diep

is 8400. voeten.

Wy weten , dat een Cubicq voet gragt water weegt

65 pond , ende dat het Zeepwater fvvaarder is , en

wel 66\ pond moet wegen: maar genomen dat het maar

66 pond weegt: komt dan 5-ƒ4400 pond, waar mede
yder vierkante voet van de gront der Zee, daar het wa-
ter 8400. voet hoog flaat, koomt gedrukt te worden.

Naderhant wort my gefeyt , dat yder lyn geen 1 op,

maar 120. vademen lang is, Komt 10080. voeten.

Nb
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Nu feyt my de voornoemde van Krimpen
,rdat by een

Walvis 'heeft opgewonden , die 14 lynen diep op een

Bank in Zee lag : en dat het zoude onmogelyk fyn ge-

weeft fulks te doen, ten ware de lyn die aan de Wal-

vis vaft was boven de Harpoen met een fkg ofte twee

om de ftaart van de Walvis was geflagen , ende dat de

felve dus met de ftaart om boog na bovenen quam.
Dcfe Walvis was in 't eerfte zoo fwaar op te winden

,

dat men ten minften fes Man om de Spil te draaien van

noode badde , ende men wel vyf uuren werk hadde

,

eer defelve boven was; dog wanneer defelve tot op een

lyn na boven was , zoo quam defelve by na zonder ar-

beyt boven : daar op ik tegen den Commandeur feyde,

dat fulks te weege gebragt wierde door de minder par-

finge van het water, ende door het groote Vet , waar
mede de Walvis is verfien ; welk Vet ligter is dan het

water.

Laten wy nu flellen , dat het Oog van den Walvis

,

voor zoo verre het van het Zee-water omvangen wert

,

fes vierkante duymen groot is , ende dat het zoo diep

onder water is , als hier vooren is gefeyt , zoo fal men
mogen feggen , dat zoodanigen Oog een parfinge van

het water wert aangedaan van 13100. pont : want fes

quadraat duymen fyn een vierentwintigfte gedeelte van

een quadraat voet ;. ende een vierentwintigfte gedeelte

van een quadraat voet, die van £54400. gedrukt wert,

word gedrukt van 13 100. ponden.

Als wy nu weten , dat op 6. quadraat duymen op

de gront, daar de Zee 8400. voeten diep is, eenfwaar-

te .water flaat, dat 13100. ponden weegt, zoo hebben

wy ons niet te verwonderen , dat men in de Spaanze

Zee
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Zee geen grofit kan werpen ; want doet het water op

de gront zoo een groot gewelt , als op de voorgaande

diepte is gefey t , en dewyl wy (lellen dat op andere plaat-

(en de Zee wel agt maal dieper is, zoo fal degront van

zoo een Zee wel agt maal zoo veel lalt lyden.

Waar uyt wy dan een befluyt konnen maken , dat

feker gewigt, al was het van loot, op de gront van zoo

een diepte niet en kan finken , niet alleen om degroote

parfinge, die het loot geniet; maar het water parft nog

meer op het lange touw, dat veel grooterlighaaniuyt-

maakt, als het loot is, en welk touw maar een weynig

fwaarder is, dan het water, en dus het loot belet om te

finken ; en ten derden moeten wy vafl flellen , dat de

Zee in den grooten Oceaan noyt üilflaat, fchoonmen
geen ftroom in den felven gewaar werd : waar door dan
het loot in de Zee geworpen fynde, fchoon het fchynt regt

na de gront te gaan , zoo fal het door den ftroom weg
dryven van die geene die het loot werpt ; ende de lyn een

bogt krygen, die van feconde totfeconde fal toenemen^

ende dus fal het loot niet op den gront konnen finken.

Het Humor Criftallyn was zoo tegen het Hoorn-vlies

geplaatft, dat het felve aldaar een kleyne klootze buk
hadde ; dat my vreemt voor quam , als hebbende fuiks

in Dieren nog Vifïèn vernomen.

Ik fnede het Hoorn-vlies ter groote van ruym een
duym diameters van het oog , ende dat voor een

gedeelte latende droogen * fnede ik het felve met een

fchuynze fnede aan ftukken ; op dat ik des te beter

zoude ontdekken, hoe veel Vliefen het wel dik op den,
anderen was leggende, die het Hoorn-vlies waren uyr-

makende, en die ik ten minden wel xó\ a 18. bevont.

F On-
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Onder dit Hoorn-vlies lag een Vlies tlat fwart was r

ende dat ganfeh geen doorlchynencheyt toeliet , als

door een opening van een ovaal, diQ voor het Humor
Criftallyn was geplaatft ; dat my vreemt voor quam

:

en welke ovale opening, in haare lengte genomen, was
een halve duym ; en op haare breete genomen , was ze

feer na een vierde van een duym.

Uyt welke waarneminge ik in gedagten nam, of de

Walvis een vermogen hadde , om dit ovaal te verwy-

den , ende te vernaeuwen ; om den eenen tyd wyder ofte

fcharper te konnen fien ; en zoodanige toefluytinge

,

ende ontfluytinge gedenkt my , dat ik indeOogenvan
een Kat wel gefien heb , als fy ftil fat.

Vorders tragte ik het Vlies, dat agter in
?
tOogleyt 9

weg te nemen , om de gefigtfenuwe te fien , die ik niet

grooter vont als van een Os : maar het geene my vreemt

voor quam , dat was , dat ontrent het gefeyde Vlies

wel op 2,5. plaatfen , aderen en fenuwen waren ge*

hegt, en gingen in het fenuw-agtige deel , daar de ge-

figtfenuwe doorging ; die in eenige foo wyt waren , als

gemeene fpelden dik fyn, en andere veel kleynder.

Dit is het geene ik van hetOog van een Walvis weet

te feggen ; en indkn wy zoo een Oog konden bekomen

,

zoo als het uyt den Walvis was genomen , ik twyffel

niet, of wy fouden meerder vergenoeginge vinden.

Ik fal met veel agtinge blyveia

Wel Edele Heere , Uw

Seer VerpHgtc ende Qnderdanïgüc
Dienaar

ANTHONI van LEEUWENHOEK.
P. s.



$ E N D - S R I E V E N. 43

]?. S. De hoogte ydn onfe Niéuwe

Kerks-Toorm is over veelJa*

ren doorMy» endeWylenden

Lant«fneter Spoor

s

,
jder met

fyn qwadmnt etfgefien % en he«

bonden hoog te fyn 299. voe-

ten : zoo is dm de diepe,

de Wahis op de gront

, meer dm zó. mtrnldk*

$er 9 ds de Toorenhoogis*



44 ANTONI van LEEUWENHOEKS

V. BRIEF.
Hertjes van een Mujs hoedanig van geftalte ? Schjnen te

beftaan uyt kringsgewyfe deeten: en hopen /pils toe. Ons

hak heeft zoo wel eenfehors als een Tak van een Boomm
Dit heeft ook plaats in andere Dieren , behalven in Elanden

en tn Harten. De hairtjes van de Vieren vergeleken by

de ftamme van een Abeel-boom: zy koomen voort uy

e

Worteltjes. Sommige van die Worteltjesfteeken in dikte

uyt. De hairtjes van een Muys zoo glat niet , als veele

andere haken : dezelve hebben ledekens omtrent het fyf
Veele hairtjes aan haar eindje doorfchynend. Het waffen

van de hairen. gefchkdtmet by uytfpruyting , gefyk in de

Planten % maar by voortftooting. Het hair van een Mo!
omtrent van 't zelfde maakzel als dat van een Muys. De
haken van een Ermyn, van een Kat , vaneenKonyn, ook

omtrent van 't zelfde maakzelals die van een Muys. Door de

dikke hairen van de Beeren loopt binnewaarts een zwarte

ftreep. Die hairen , tn de lengte doorfneeden , bevonden voor

een gedeelte gevult te zyn met luchtbolletjes. Die Bolletjet

maaken wel de helft van de dikte der haken uyt. Hoe de

Beeren 9 door''t middel van die luchtbolle/j\es , op haar hak
ds konnen dryven. Van waar die duyfterheit in het Beeren»

hair voortkoomt. Het hair in de Dieren beftaat uyt veele

dunne hairtjes. Het hair van binnen met geen merg voor-

zien. Sommige hairen , doch meeft die van een Varken ,

hebben eenfeheur of barft. De hairen hebben een baj}
t en

beftaan van binnen uyt veele hairtjes. In de hairen van
ons lichaam word ook een brujneftreep gezien. Sommige

van
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van onze hairtjes hebben meer , andere min bruymgheit'

Die bruynigheit waarfchynlyk veroorzaakt door een ver-

droogdefioffe van het bloed. Het hairtje van een Ree ofHart

afgetekent. Het hair van een Eland onderzocht. Hoe men
de hairen van een Kat of van een Konyn beft zoude on*

derzoeken*

In Delft den 1 $ . Maart 1 71 3.

AAN DEN WEL- EDELEN HEERE,

De Heer M^ ADRIAENvan ASSENDELFT,
Raat ende Out-Schepen der Stad Delft,

WEL EDELE HEERE.

\M Anneer ik befig was met het vlees van deMuyfeiï
door het Vergroot glas te befien , quamen my

in 't Oog eenige hairtjes van de Muys, die ik met ver-

wonderinge aanfag , om dat ik die van een ganfch an-

der maakfel bevont , als van groote Dieren ; want daar

defelve. aan de huyt (tonden, waren die wat dikker , als

ze waren wat verder van de huyt : ende aldaar waren
7.e platagtïg , ende ze fchenen doorgaans te beftaati

uyt kringsgewyfe deelen , die men ook wel voor ronde

bolletjes zoude aanfien ,. en wel meed daar de hairtjes

fèer dun fyn : ende na defe plattigheyt namen de
hairtjes in dikte toe , ende wat. verder namen de hairtjes

weder in dikte af, en liepen eyndelyk zoo fpits toe,

als wy eenig puntig dcd konnen verbeelden, Die defc

F ? hairtjes.
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liaïrtjes door het Vergroot-glas begeerig fyn te be-

fchouwen, dienen de haïrtjes te nemen van den buyk

van de Muys, om dat ze daar zoo fwart niet on fyn,

als boven pp het lyf, ende dus haar maakzel beter te

bekennen is.

Ik hebbe voor defen gefeyt , dat ons hair 200 wei

een fchors heeft als een Tak van een Boom , ende dat

de binne- leggende deelen van de hairen weder uyt

lange deeltjes waren beftaande: ende alfoo ik dit niet

alleen hebbe gefien in ons hair, maar ook in Oilèn,

Paarden , Schapen cndc Verkens , zoo oordeele ik

,

dat dit ook plaats heeft in alle Dieren , uytgefondert

het hair van den Elant ende van de Harten , die in de
koude Landen fyn.

Ik ben ook van gedagten geweeft , dat yder hairtje

apart uyt de huy t geftooten wierd , het fy van wat Die-

ren de hairtjes ook waren ; dog wanneer ik het hair van
verfcheyde Dieren, welkers huytfeerruyg is, als onder

andere het hair van den Beer, den Bever, en onferuy-

ge Honden ende Katten , en felfs ook van de Muys be-

fchouwde, vond ik de langde hairen der felven feer dik» in

vergelykinge van de hairtjens die daarrontommeftaan,

en ik kan dit niet beter vergelyken, dan ofwy ons ver»

beelden de ftamme van een Abeel-boom te fien , om
welke veele jarige fcheuten waren opgeloopen.

Defe bondelks hebbe ik vervolgt, tot felfs in de huyt;
en waargenomen , dat ik konde tellen dat agt , en op
een ander plaats wel twaalf Worteltjes , zoo vaft by
den anderen lagen , als of ze aan een waren vereenigt

:

ende onder die flaken een ende ook wel twee Worteltjes

in dikte uyt , daar uyt dan ook de groote en dikkQ hai-

ren
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ren voortkomen , dk wy in de Dieren komen te fien

;

ende nevens defc gefeyde bondelkens lagen andere bon*

delkens met Worteltjes, tot drie en vier toe, die men
niet anders konde onderfcheyden , als dat ze met een

feer fyn ftreepje van een fchenen gefcheyden te fyn

:

en yder bragt ten minden een dik en lang hairtje voort;

Qndc dus beftont een bondelken hairtjes , dat als uy t een

punt fcheen voort te komen , wel uyt vyf-en-twintig

hairtjes.

Wanneer ik nu de hairtjes van de Muys met meer-

der opmerkinge befchouwde , fag ik met verwonderin-

ge , dat defelve niet zoo glat waren , als ik in veele hairen

hadde gefien ; maar dat defelve ontrent het lyf ver-

fcheyde ledekens hadde; even als of wy ons inbeelden

te fien een feer dun Takje van een fyne Palm-boom

,

anders Box boom , die feer klcyne bladerkens hadde,

ende wiens bladerkens digte aan het Takje waren afge-

fneden. Zoo een kleyn gedeelte van een hairtje van een

Muys , zoo als het digte by de huyt is , word hier met
Fig. 1 . A B. aangewefen ; ende als men die ledensgewyfe

deelen vervolgt, tot daarliet hair dikker wert , verheft

men defelve uyt het gefigt.

Met Fig. 1. CD. wert een kleyn gedeelte van het ge*

feyde hairtje aangewefen , daar het felve op fyn dikfte is.

Met Fig. 3. EFG. wert aangewefen het fpitstoeloö^

pende eynde van liet hairtje, waar van veele hairtjes aan

haar eynde doorfchynende fyn, als met FG. wert aan-

gewefen , daar andere tot het eynde toe kringsgewyfe

ledekens fchynen te hebben.

Uyt alle de waarnemingen die ik ontrent de hairen

van ons lighaam, en van verfcheyde Dieren , hebbe ge-
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daan , hebbe ik vaft geftelt , dat hun wasdom niet by
uytfpruytinge , gelyk in de Planten gefchiet , maar by

voortftootinge wert te weeg gebragt; namentlyk, dat

deel van het hair, dat heden in de huytis, fal morgen

als uyt de huyt wefen.

Wat fulien wy nu feggen vandehairen van de Muys,
en hoe de ledensgewyfe deelen , als hier vooren met
Fig. i.AB. wert aangewefen , geformeert werden ?

Van het hair van een Muys ben ik gevallen tot op
het hair van de Mol ; dat ik feer na van een ende het

felve maakfel hebbe bevonden.

Ik hebbe ook de witte hairen van het Diertje Ermine,

de Kat, ende van het Konyn , door het Vergroot-glas

befien ; ende alhoewel eenige grooter waren , zoo fyn
ze egter feer na van maakfels als die van de Muys

;

alleen met dat onderfchey t , dat ik de ledige deelen

,

als in Fig. i. fyn aangewefen , niet wel en hebbe kon-

nen bekennen , alhoewel ik niet en twyffèi of ze zyn-

der mede in.

Ik hebbe ook het hair genomen , waar mede myn
onderkleet gevoert is , fynde huyden van de Dieren >

die wy Bonfems noemen , en welkers bont men den
naam van vis-bont geeft ; defê hairen , hoewel veel

grooter als van Muyfen , ofte Erminen , fyn mede van
maakfel als die van de gefeyde Dieren , in dewelke my
de ledensgewyfe deelen, met Fig. i.AB. aangewefen,

naakter voorquamen als in de hairen van de Muys.
Vorders is myn oog gevallen op de fware of dikke

hairen die op de Beere huyden ftaan , ende wel op die

geene die uyt de Weft-Indifche Landen tot ons ge-

bragt werden , om dat die hairen niet fwart en fyn

,

ende
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ende hebbe doorgaans gefien , dat in die dikke haircn

,

van binnen , een duyfiere ftreep liep ; dat ik ook wel

veelmaal in onfe hairen hebbe ontdekt.

Defe ftreepen doorgaans in de Beere hairen Tiende , en

konde my niet voldoen ; en omme dit na te vorflèn , nam
ik voor , zoo het my doenlyk was , de Beere hairen in hare

lengte te dootfnyden; ende doen fag ik, dat die hairen

voor een gedeelte gevolt waren met bolletjes , die my toe-

fcheenen lugtbolletjes te fyn; en die ik my inbeelde dat

in haar maakfel met een vogt fyn befet geweeft , endede

vogt daar uytgewafemtfynde , nu lugtbolletjes waren.

Defe bolletjes befloegen , ofte maakten in eenige hai-

ren feer na de helft van de dikte van het hair uy t ; ende

de verdere gedeelten van de hairen , die defe bolletjes

waren omvangende » waren feer dunne ftriemtjes of

liairtjes , uyt dewelke , in menigte t' famen gevoegt s

de hairen doorgaans beftaan.

Dele hairen hebbe ik vervolgt in de witte Beeren

,

die onfe Walvis-vangers op het Ys ofte in de Zee doo-

tlen ; dog, die hairen en fyn foo dik niet als van de

eerfle Beeren , ende ze fyn doorgaans mede van binnen

met een duyftere ftreep verfien.

Ais wy nu fien dat 'er zoo veel lugtbolletjes in een

hairtje fyn , fullen wy niet mogen befluyten , dat de

Beeren meer, als veel viervoetige Dieren, haar konnen
begeven eenige mylen verre van Lant in de Zee , om
haar kofl te foeken , tervvyl fy om.de lugt , in yder
hairtje opgeflooten , als op haar hair ten deele konnen
dryven. En ik beel't my ook in , dat defe lugtbolletjes

,

wanneer fy haar maakfel ontfiogen, met geen lugt, maar
met een vogt waren gevolt; ende de hairen in de lugt

G fyndc*
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fynde, de vogt uyt defelve is gewafemt, ende zy met

lugt ten deele fyn befet; ende dat de ftofFe of de vogt

die in de bolletjes is geweeft, niet konnende tenemaal

weg wafemen , op veel plaatfen een duyfter gefigt in 't

hair heeft veroorfaakt.

Ik hebbe een kleyn flukje van een hairtje van een

Weft-Indifche Beer , dat ik midden ih fyn lengte hadde

doorfneden, zoo als het voor het Vergroot-glas ftont,

laten afteykenen.

Fig. 4-. HIKLMN. vertoont een feer kleyn gedeel-

te van een hairtje van een Beererihuy t , die uyt de Weft-

Indien -komt, ende dat in fyn lengt is doorfneden.

Waar aan met Hl. ende ML. werden aangewefen

de feer dunne hairtjes , waar uyt een hair in veel Die-

ren is beltaande.

Met NK. wert aangewefen- het binnenfte van de
hairen van de Beeren, zoo van die geene die verre om
de Noort , als van de grauwe Beeren , die uyt der Mofcou
tot ons werden gebragt.

Als men tot my van ons hair fpreekt , zoo is het

feggen byna doorgaans , dat ons hair hol is ; ende an-

dere feggen daar by , dat ons hair van binnen met een

merg is verflen , dat ik dan tegenfpreek.

Ik hebbe voor defen gefeyt , dat ik hairen doorfne-

den hebbe, die een fcheur ofte barft hadden ; ende dat

hebbe ik wel meed in Verkens hairen genen : ende
hoe dat defe fcheuren ofte reten , met droog werden
van defelve , wierden veroorfaakt ; als mede dat de

hairen zoo wel een baft hadden » als de Boomen ; ende
dat het binnenft van de hairen uyt een menigte van
kleyne hairtjes was beftaande ; ende zoo fulks niet

en
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en was , dat de liairen zoo een ftarkte niet foude heb-

ben , als wy nu aan de liairen bevinden.

Ik hebbe in de hairen van ons lighaam mede wel een

bruyne ftreep gefien , die meeft in 't midden van de

liairen is : ende nu hebbe ik op nieuw feer veele hai-

ren , die van myn kinne gerafeert waren :i door het

Vergroot-glas befchout , ende eenige van de felve met
een fwartagtige ftreep bevonden , die niet lini-regt,

maar met bogiens , en uyt ongelyke deelen was be-

ftaande : welke bruynigheyt in 't hair met opmerkin-

ge benende , moft ik oordeélen , dat uyt zoodanige

kleyne deelen beflond , dat ze by na door een fcjierp-

fiende Vergroot-glas hetgefigt ontweken. Alsiknufag

dat een kleyn ftukje hair , dat in vyf i en ander in vier

,

en ook in drie dagen uyt de huyt was geftooten, een*

doorgaande bruyne ftreep hadde, en feer verre de meefte

hairtjes doorgaans doorfchynende waren , fonder dat 'et

eenige de minfte ondoorfchynentheyt aan te bekennen

was, ende andere maar voor een leer kleyn gedeelte

eenige bruynigheyt hadden , ende de reft doorfchynent

was; en weder andere maar met een feer kleyn puntje

waren befet, zoo nam ik ingedagten, of die bruynjg-

heyt in 't hair niet en was veroorfaakt uyt een ver-

droogde ftofïè van het bloet.

Omme een meerder vergenoeginge ontrent de bruy-

ne ftreep in het hair te geven , hebbe ik een hair rje dat

ik my inbeelt , dat in drie dagen uyt de huyt was ge-

ftooten , laten afteykenen , als hier in Fig.5*. met O P Q_R.

STVW. wert aangewefen ; fynde QJ& S. ende VWO,
beyde de fneden die het mes in 't affnyden heeft gedaan

;

ende van W. tot aan P. ofte T. wert aangewefen de

G % bmy*
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bruynigheyt , die men in verfcheyde haïrtjes dus komt
tefien, en in andere minder; ende van R. na TP. wer-

den aangewefen de kleyne bruyne plekjes , die men ook
in eenige hairtjes komt te fien.

Nu quamen my ook in de hant eenige hairtjes van een

Bee of Hart, waar van ik ook om hun byfonder maak-
fel een feer kleyn (tukje hebbe laten afteykenen , als

bier met Fig. 6. A B C D. vvert aangewefen. Defe ende

de laatft voorgaande figuuren fyn door een minder Ver-

grootend-glas geteykenc.

My gedenkt ook , dat ik over veel jaren het hak
van een Elant door het Vergroot-glas hebbe befien , dat,

hoewel dikker , van het felve maakfel was ; ende dat

het binnenfte van zoodanige hairtjes beftond uyt vlies-

les , die na alle aparentie in haar maakfel fullen ge-

vult fyn geweefl met een vloeybare ftorfè j maar eeni-

ge weynige tyd in de lugt fynde , fal de vogtigheyt

uyt de vliesjes fyn weg gewafemt.

Ik hebbe meerder hairen van Dieren beden , maar
daar geen aanteekeningen van gehouden; en zoo ik ge-

negen was om de byfondere voortkominge van de hai-

ren van een Kat ofte Konyn te fien , zoo fbude ik een
kteyn gedeelte van de huyt , van zoo een Dier , met het

Scheer-mes laten af raferen ; ende het op nieuw uyt-

komende hair, van veertien tot veertien dagen, weder
laten af raferen , ende telkens de af gerafeerde hairen

door het Vergroot-glas befchouwen ; door welk doen

,

ik my inbeelt , dat men van tyd tot tyd de verande-
ring van dikte of dunte in 't hair foude konnen nafpeu-

ren. Afbrekende blyve , &c.
ANTHONI van LEEUWENHOEK.

Vet*
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Vervolg op den V. BRIEF van den

%$. Maart 1713. gefchreven aan den Wel-EMen
Heere , de HeerMr ADRIAANvan ASSEN-

DELFT, Raad ende Out-Schepen der

Stad Delft,

XJyt een jfchachtsgewyze deel van een Papegay koomen 2.

fiammen voort : uyt yder van die {lammen koomen weer

Andere takken voort , en uyt die takken veeracbtige deelen.

Die veeracbtige deelen zyn vol veeren. Die pluymachtige

deelen ook in een Zwaan befchouwt : waar in dezelve

verfchillen van de vluymachttge deelen der Papegayen.

Waar toe de menigte van die ledekens dien/lig is. Zoo is V

ook gelegen met de litacbttge deeltjes van het Riet en Stroo.

Het hair ofte wol van een ongebooren Lammetje befchouwt.

De veel leedige deeltjes zyn nootz,akelyk in de hairen van

een Muys , op dat het onderfie hair het bovenjle zoude kon*

nen draagen,

IK hebbe my niet konnen verbeelden hoe dat het hair

op de Muys , enz. van tyd tot tyd grooter wierde

:

maar de feer fyne veeragtige deelen die op het lyf van

het gevogelte fitten, en die myne Papegay in dit gety

van 't jaar uytpluyft , en in fyn Kooy ley t , die wy dons

noemen , met opmerkioge door het Vergroot-glas be»

fchouwende , fag ik met verwonderinge , dat uyt een

fchachtsgewyfe deel, dat in de huyt gefeten hadde, en

ontrent de dikte hadde van vier hairtjes van myn kin

,

twee ftammen voortquamen ; en uyt yder van defelve

G 3 quamen
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quamen weder veel takken voort , en uyt yder van die

takken oordeelde ik dat meer dan twee hondert veer-

agtige lange deelen voortquamen, die feer dun waren:

ende defe veeragcige deelen hadden zoo veel leden , dat

ik het getal niet konde vervolgen ; want ik quam in

myn tellinge doorgaans te dwaalen ; ende daar by qua-

men uyt yder fyde van die veeragtige deelen, ende dat

feer ordenteïyk , aan weder fyde feer dunne lange deel-

tjes , die yder , de eene door de andere , meer dan vyf-

tig iedekens hadde : ende defe ledekens ftonden zoo
digt by den anderen, als de fpatie is van den diameter

van een dun hairtje van ons hooft.

Defe gefeyde pluymagtige deelen, die men dons noemt,

hebbe ik vervolgt in de Zwaan ; en hebbe defelve mede
zoo bevonden als die van de Papegay , alleen met dit

onderfcheyt , dat de laatft - gefeyde dunne deelen zoo
lang niet en waren.

Defe feer dunne deelen met haar menigte van lede-

kens overwegende , oordeelde ik dat alzoo moften ge-

maakt fyn , fouden de feer dunne en lange deelen eeni-

ge ftyfte hebben j en als in een regte linie uytgeftrekt

wefen ; ende daar benevens wierde ik ook indagtig,

het geene ik ontrent twee jaren geleden hadde gefchre-

ven ontrent de ledige deelen van het Rieten Srroo:

ende dat fonder zoodanige leden het Stroo fyn vrugt

niet en foude konnen dragen , om dat nogte het Stroo

nogte het. Riet geen horifontale vaaten hebben ; want
de horifontale vaaten moeten in defe Landen een ftyfte

en ftarkte aan het Hout geven , daar in de heete Lan-

den veel Boomen fyn , als onder andere de Palm- en

Cocos-boomen , die geen horifontale vaaten hebben

:

maar
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maar dat wert (ftel ik vaft) vergoet met de veel-ledig-

heyt van die Boomen , en waar van ik fulks gefien hebbe

in den veel ledigen. Kambodiafen Piek-boom.

Hier komt my in de hant een kleyn wit ongeboore

Lams-velletje , dat men feyt in Engelant is bereyt.

Dit hair ofte wol door het Vergroot-glas befiende

,

bevont ik dat alle die hairtjes , als die eerft te voor-

fchyn komen , feer dun en fpits aan haare eynde toe-

loopende fyn ,
gelyk ik my felve hadde ingebeelt.

Defe verhaalde waarneminge bragt ik over op de

hairen van de Muys , ende diergelyke ; feggende tot

my felven , als de hairen eerft te voorfchyn komen

,

fyn ze om het weynig voetfel , dat ze als dan hebben

,

feer dun, en nemen langfaam in dikte toe 5 en eynde-

lyk het voetfel minder werdende , nemen zoodanige

hairen weder in dikte af.

Zoo nu de hairen van de Muys , ende diergelyke

hairen , in hare dunte toenemende met geen ledekens

en wierden gemaakt , zoo foude die dunheyt , die zoo-

danige hairen onder by de huyt hebben , het bovenfte

gedeelte van de hairen niet konnen dragen , maar de-

felve fouden ombuygen : en dus fyn de veel ledige

deelen onder aan de hairen feer nootfakelyk , en hier

mede vinde ik my felven voldaan. Afbrekende blyve

onder des , enz.

ANTONI van LEEUWENHOEK.

VI.' BRIEF.
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VI. BRIEF.
Vaar is geen onderfcheyt van dikte tuffchen de vleefchdeelen

van een Koe , omtrent het fchiltbeen , en de vleefchdeelen

omtrent de laatfte ribbe. IVaarom de vleefchdeelen omtrent

het fchiltbeen dikker Jchynen. De vleefchflriemtjes van de

pooten der Muyzen wat dunder als de vleefchflriemtjes

van een Walvis. Alle de vleefchflriemtjes van de pooten

der Muyzen met een vliesje omwonden. Tder zoodaenig

lAeefchflriemtje beflaat weder uytftriemtjes. In die vliesjes

leggen vetdeeltjes ; maAr die zyn zeer kleyn. Tder vleefch»

Jtriemtje is met geen enkeld vliesje omvangen. Hoe de

vleefchflriemtjes in de vliezen als in een net leggen. Het

vleefch van een jong Schaap , ofZeeuwfch Lam, onder-

zocht. Ve vleefchflriemtjes van zoo een Schaap niet groo»

ter als van een Muys. Het vleefch van een Varken be»

fchouwd. Ve vleefchflriemtjes van een Varken ook bezet

met aan-een-gefchakelde vliesjes. Veze vleefchflriemtjes

sok niet grooter als die van een Muys. Vezelve vleefch'

flriemtjes ook zachter als die van andere Vieren. Het

vleefch van een Veenfchen Os onderzocht. Ve vleefch-

flriemtjes van zoo een Os fchynen dikker als die van an.

dere viervoetige Vieren. Waar die grooter dikkigheyt van

daan kan koomen. Vie vleefchflriemtjes kannen ingekrom-

pen zyn door het opfnyden van den buyk. Waarom die in»

krimpingen menigvuldiger zyn omtrent den buyk ? Het

vleefch van zoo een Veenfehen Os , tegen de korte ribben

aanleggende , fynder als het vleefch van de mufcuL Der;

tig duyzend Muyzen weegen zoo zwaar niet als een Os;

nochtans
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nochtans zyn de vleefchftriemtjes van een Os , en die van

een Muys , weynig verfchillende in dikte; Hoe dun dis

vleefchftriemtjes zyn. Vunheyt van de netsgewyze vbes-
jes. Deze dunne vliezen zyn van V zelve f zamengfflel

gelyk de blaas van em Os.

In Delft den 2,9. Maart 1 71 3,

AAN DEN WEL-EDELEN GESTREN-
G£N HEERE,

Den Heer Mr. JNTONl HEINSIUS, Raat Pen-

fionaris van Holland^ &c. $€.

WEL-EDELE HEERE.

ALhoewel het by my vaft flont dat liet vlees vati

alle viervoetige Dieren uyt vleesftriemtjes , óïq

men ook fibertjes noemt , is beftaande , zoo hebbe ik

egter voorgenoomen , om bet vlees van verfcheyde Die-

ren door het Vergroot-glas te befchouwen.

Ik hebbe dan een ftukje vlees van een groote en vette

Koe ontrent het fchiltbeen afgefneden , daar men tot

my feyde , dat het vlees dikfb van deelen was ; als

mede een ftukje vlees ontrent de laatfte ribbe , om te

vernemen , of daar geen ondericbeyt in die vleesdeelen

was , ontrent der felver dikte ; dog ik konde ganfeh

geen 't minfte verfchil in der felver dikte vernemen*
hoewel men , met het bloote oog te befchouwen , foude

moeten oordeelen , dat het vlees ontrent het fchilt-

H been
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been dikker was ; dog dit ontftaat hier uyt, dat on-

trent het fchikbeen de vleesftriemties in grooter getal

by den anderen leggen , die dan met een vlies omvan-
gen fyn, en maken duseenvleesmufcultjeuyt; fchoon

de inleggende vleesflriemtjes yder nog met vliesjes

fyn omvangen: en hier uyt fal her voortkomen, dat de

onkundige een vleesmufcultje voor een vleesftriemtje

fulien aanfien , ende dus haar oordeel vellen over de

fyn te ofte grofte van het vlees.

Wyders hebbe ik twee Muyfen gehadt , die ik haar

agterfte Pooten hebbe afgefneden; om dat ik oordeelde,

dat ik aldaar de dikfte vleesmufculen foude vinden, en

defelve ook bequaamft oordeelde omdediktedervlees-

deelen te ontdekken: en na myn oordeel waren de vlees-

ftriemties van den Muys wat dunder , als ik van de vlees-

flriemtjes van den eerften Walvis hebbe gefeyt.

Ik hebbe het vlees van de Pooten van de Muyfen,
daar het dikft was, veelmaal doorfneden; ende alzoo

de vleesmufcultjes aldaar, meer als men denken foude

,

veel verfcheyde wegen waren loopende ; zoo dede ik

geen fnede, of ik doorfnede de vleesflriemtjes , zoo in

haar lengte als over dwars ; en eyndelyk , fag ik tot

myn groot genoegen , dat yder van de vleesflriemtjes

als omwonden lag van membraantjes, vliesjes ; en ik

konde ook bekennen , dat yder vleesftriemtje weder

uyt ftriemtjes is beflaande 5 ende in de vliesjes , die

tuilen de vleesflriemtjes doorgingen , fag ik op ver-

fcheyde plaatfen vetdeeltjes leggen , ende dat veel by
den anderen ; dog defe vetdeeltjes waren feer kleyn

in vergelykinge van de vetdeelen, die ik in ander vlees

hadde ontdekt.

Men
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Men moet fig niet inbeelden dat yder vieesftrienitje

niet een apart membraantje , vüesje , is omvangen • maar

de verbeeldinge , die wy daar van hebben is , als of wy
een uytgefpreyt netje met onze bioote oogen fagen,

ende dat het nee, de vliefen waren ; ende dat in yder

opening van het net een vliesftriemtje was; waar door

een gantfche aaneenfchakeiinge van de vleesmufcuïen

wert te weeg gebragt.

Men heeft my voor oefen verfbgt , dat wanneer ik eeni-

ge nieuwigheyt quam te ontdekken, dat ik het niet met
eene waarneming in een fchepfeï zoude laten heruiten,

maar dat ik het in verfcheyde fchepfels foude vervolgen.

Dit hebbe ik dan gedaan aan het vlees van een Schaap,

dat men oordeelde dat nog geen jaar out was, dat men
een Zeeuws Lam noemt , als fynde een kleyne foort

van Schapen , die op (lal gemeil fynde , ende op de

Vlees-hal gebragt, maar tuffen de dertig, ofte veertig

ponden wegen ; daar een andere foorr van Schapen

ontrent de tagtig ponden weegt.

Dit vlees befchouwende , fagikeerftdevliesjes, waar

mede de vleesftriemtjes waren omvangen ; als mede dat

yder vleesftriemtje weder uyt ftriemtjes was beftaande,

Vorders plaatfte ik eenige vleesftriemtjes , die het

vlees van een Schaap uytmaken , nevens de vlees-

ftriemtjes van een Muys , zoo in der felver lengte als

over dwars doorfneden , voor een ende het felve Ver-

groot-glas , en ik oordeelde , dat de vleesftriemtjes van

den Muys immers zoo dik waren , als van het Schaap
;

en ik bevont , dat de vleesmufcultjes , 'm de Poot van

een Schaap , zoo byfonder lagen geftrekt , als in de

Poot van den Muys,
H % Ik
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ïk hebbe ook een ftukje vlees van een Verken ge-

nomen , welk Verken ontrent feven maanden out was

,

ende het felve door het Vergrootglas befchout; ende

niet anders konnen fien, als dat de vleesftriemtjes me-
de omfet lagen tuften de aaneengefchakelde vliesjes,

ende dat defe vleesftriemtjes niet grooter waren , als de
vleesftriemtjes van een Muys ; en wanneer rnen de vlees-

ftriemtjes op haar eynde quam te fien , konde men naak-

ter de vleesftriemtjes bekennen , als die my in ander vlees

waren, te vooren gekomen.

Dog defe vleesftriemtjes waren fagter , als ik in ander

vlees hadde vernomen ; en ze fcheyden zoo niet van een

;

of dit nu is , om dat het vlees met feer veele vetdeelen

is befet , dat is my onbekent.

Alzoo ik veelmaal hebbe gehoort, dat men het vlees

van een Deenfchen Os feer was agtende boven het vlees

van Oiïen- ofte Koeyen-vlees van dit Lant , om dat men
feyde , dat het veel fynder van vleesdeelen is ; zoo hebbe

ik genomen een ftukje vlees van een lendeftuk , dat

men ook de korte ribben noemt, van een vetten Deen-

fchen Os , die niet alleen de gantfche Somer inde weyde
hadde geioopen, maar nog drie maanden op 't ftal ge«

nieft was.

Dit ftukje vlees hadde ik afgefneden van het vlees

dat na den buyk van den Os ftrekte; en welke vlees-

ftriemen ik oordeelde dat dikker waren , als de vlees-

ftriemtjes van eenig ander vlees van viervoetige Die-

ren ; dog ik vont defe vleesftriemtjes met meerder bog-

ten ingetrokken , als ik in ander vlees hadde gefien :

uyt welk gefigt ik in gedagten nam., of ddo. vlees-

ftriemtjes , met het opfnyden van de buyk ,. zoo inge-

krompen.
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krompen waren , dat ze een bovengemene dikte had-

den aangenomen ; ende daar benevens moeten wy vaft

Hellen , dar óq^c inkrimpingen van de vleesdeelen on-

trent den buyk meer moeten wefen, als op andere plaat-

fen , om dat de ingewanden met overvloet van fpys

konnen beladen werden , dat niet kan gefèhieden , dan

met uytrekkinge van de vleesdeelen ; en nog meer,

wanneer een Koe met een voldragen Kalf is beladen.

Vorders nam ik een ftukje vlees van het geene dat

onder tegen de korte ribben aanfit , dat men den haas

noemt , en ik bevont die vleesdeelen fynder van (Iriem-

tjes, als het vlees van de Muys: en wat belangt de aan-

eengefchakelde vliefen , waar in yder vleesftriemtje lag

opgellooten , die quamen met andere vliefen over een.

Nu hadde ik een tweeden Muys, die feer na met den

eerften Muys in groote over een quam , gewoogen ; en

ik bevont , dat de felve dertien engelze
,
goutfmits ge-

wigt , fwaar was.

Ik vraagde aan een kundige ontrent het Runt Vee,
hoe fwaar den Os , levent fynde , wel foude gewoogen
hebben ; die oordeelde dat den Os tuffen de twaalf

ende dertien hondert ponden foude gewoogen hebben.

Dit 2oo fynde i zoo konnen wy feggen , dat meer dan
dertig duyfent. Muyfen foo fwaar niet en wegen , als

een Os; en nogtans fyn de vleesftriemtjes van den Os,
ende van den Muys , feer weynig verfchillende in dikte x
ja die van den Muys fyn eerder dikker.

Omme nu een bevattinge te geven van de hoe-dun-

heyt van de gefeyde vleeslïriemtjes , zoo hebbe ik ver-

fcheydehairtjes ,die van myn kinnegerafeert waren , voor
liet Vergrootglas nevens de. vleeslïriemtjes geplaatfl,

H $ en;
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€n gecordeelt dat eenige hatrtjes wel negen maai dikker

waren, als een vleesflriemtje, ende andere dikker hai*

ren wel feftien maal dikker , als een vleesftriemtje.

Als wy nu fien de dunheyt van de vleesflriemtjens

,

en gedenken aan de uytnemende dunheyt vandekleyn-

der vleesftriemtjes , waar uyr een gefeyt vleesflriemtje

is beftaande, ende daar nevens gedenken aan de onbe-

grypelyke dunheyt van deeltjes , waar uy t de netsgewyfe

vlicsjes fyn te famen geftelt, zullen ze zoo een feer dun
vliesjeuytmaken, waar van wy door hetVergroot-glas

maar eenige komen te fien , ende de verdere voor het

gefigt -verborgen (uilen blyven, moeten wy ais verbaaft

ftaan ; want wy beelden ons vaftelyk in , dat als wy een

blaas van een Os, of ander Dier, komen te fien, ende
die zoo veel ons doenlyk is ontledigen , ende dan door
liet Vergrootglas befchouwen , dat insgelyks. de feer

dunne vliefen van zoodanige t' famengeftel fyn : waar
over wy dan , om der felver kleynhey t van deelen , als

verwondert ftaan.

Na myne ontdekkingen ontrent de vleesftriemtjes in

de viervoetige Dieren , fyn myne gedagten geloopen op de

vieesflriemtjes van de Vogelen ; om te onderfoeken ,wat
onderfcheyt van dikte dat 'er mogte fyn tuiïên de vlees-

ftriemtjes van een Gans, ende van een Mos, ofvan een

Vink ; dog alzoo van dit Jaar geen wilde Ganzen te koop
fyn gekomen, daar men in voorlede Jaren overvloet van

wilde Ganzen hadde ; zoo hebbe ik die gefeyde waar«

nemingen moeten ftaaken. Ik blyf met veel agtinge

Wel Eedele geflrenge Heere ^ Uw
Onderdanige Dienaar

ANTHONI van LEEUWENHOEK.
VII. BRIEF,
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VII. BRIEF.
JVonderlyk maakzel van zekere Dierkens , zittende in eert

koker, dewelke vafl is aan 't Fende-kroo/i Beschouwing

van de beweegtuygenvan zoodanige Dierkens. Hoe die Dier-

kens hunne kokertjes vergrooten Opmerkingen op het om-
kopende tantsgewyze raderwerk Onbedenkelyke be'•weeging

door dat werktuyg in het water te weeg gebragt. Door die

beweeging veele deeltjes naar het Dierke aevoert , en veele

weg geworpen. ~Eenige van de toegevoerde deeltjes dienen

tot voedzel van het Dierke. De Dierkens , die haar niet

kannen verplaatzen 5 moeten door 't middel van zoodanig

werktuyg gevoedt worden. Hoe dat ze door het maake?z

van een ronte een groote beweeging maaken in het water.

Met haar ftaart in te trekken en uyt te rekken bekoomen

zy ander water , en daar door ook ander voetzel. Andere

Dierkens , aan het Kroofi vafigehecht , en grooter als de

Dierkens in een kokertje woonende. Die hebben ook een

circulaire beweeging , om nieuw voetzei tebekoomen. Zoo

een tantsgewys raderwerk is noodig om een groote bewee-

ging in V water te maaken. Een groenachtig vliesje op een

;. Vyver dryvende , vol van kleyne Dierkens 5 daar eenige

grooter onder waren • alles vermengt met zeer veele lucht-

• bolletjes , Hoe dat zulke Dierkens tu/fchen onze tanden en

in de holle kiezen konnen koomen. De vleefchjlriemtjes

van een Os , van een Walvis , van een Muys , hoewel

fijlienmaal dunner als een dik hair van de kirnie , zyn

ganfeh omwonden met vliesjes.
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I» Delft den lü.Juny 1713.

AAN DE HOOG -EDELE HEEREN,

Myn Heeren die van de Koninglyke Sociëteit 'm Londen.

IK hebbe 'm myn Miffive van den 4 November 1704J
aan UE. Hoog Edele Heeren gefchreven het ver-

wonderens-waardige maakzel van een Dierke dat in een

kokertje geplaatft was ; welk kokertje aan een Eende-

kroosje was vaftgehegt , als in den gefeyden Brief met
Fig. 1. word aangewefen.

Hoe menigmaal ik zoodanige Dierkens hebbe be-

fchouwt , ende ook aan andere hebbe laten fien , zoo
heeft men üg niet konnen verfaadigen in zoo een won-
derlyk maakzel tebefchouwen ; te meer , om dat men niet

en konde t' huys brengen , hoe zoo een onbedenkelyke

beweeginge konde te weeg gebragt werden , ende ten

anderen , waar toe zoo een beweeginge nut was ; want
ais wy aan eenig Schepfel eenig deel fien dat bewogen
werd , zoo ftaat het by ons vaft , dat zoodanig deel

niet te vergeefs en is gefchapen , maar noodig is aan

zoodanig lighaam ; en by gevolg dan , is zoodanig

raderwerk dienflig aan het lighaam van een Dierke,

fchoon wy ons niet en konden erinneren , waar toe het

noodig is.

Ik hebbe nu in 't laatft van July , ende in 't begin van

Auguftus , weder op nieuw Krooft voor myn huyfinge

uyt het water , dat, met een zeedige ftroom door onze

Stad gevoert wierd , laaten haaien j alleen om hetplay-

fier
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fier dat ik hadde , om de verhaalde Dierkens nevens

andere van verfcheyde foorten , die aan de Kroos-wor-

telrjens vaft gehegt zaten , als die geene die op het

Krooft liepen , te befchouwen.

Ik hebbe onder andere eenige Dierkens aangetroffen

,

welkers kokertje aan het nyterfte eynde wat dikker

was als een hair van ons hooft is ; en welk kokertje te

famen geftelt was uyt kleyne ronde bolletjes * die men
feer klaar konde bekennen.

Op zoo een gefeyd Dierken een geruymen tyd , felfs

tot moede werdens toe , ftaroogende , fag ik verfcheyde

malen agter den anderen , dat wanneer het Dierke fyn

Ifghaam uyt het kokertje bragt , ende de raders- en tants-

gewyfe deeltjes in een rondagtigen ommeloop was be-

wegende > dat dan uyt een heldere ofte doorfchynen-

de plaats zoo een kleyn rond deeltje te voorfch-yn quam f

dat men niet als met groote opmerkinge konde gewaar
werden : welk deeltje, in groote toenemende, draey-

de met een groote vaardigheyt als om fyn axe, en het

bleef onveranderlyk fyn plaats behouden, tot zoo lang,

dat het Dierke fyn lighaam , voor een gedeelte in fyn

kokertje plaatfte. In welk doen , het Dierke fyn ge-

maakt klootsgewys deeltje plaatlte op den rant van
het kokertje ; en dus wierde het kokertje met een rond
bolletje vergroot. Gelyk het Dierke nu fyn bolletje na
het Ooften van het kokertje hadde geplaatft, zooplaat-

ilen het op een andermaal dat felve bolletje wel tegen

het Zuyden ofte Noorden \ ende dus wierde het kokertje

ordentelyk in fyne ronte vergroot : waar uyt ons ai weder
bleek , dat de ingefchapenhey t en ordentelykheyt van het

Dierke van de Alwysheyt was afhangende,

I Vor-
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Vorders nam ik met groote opmerkinge agt op het om»
loopende tantsgewyfe raderwerk; en ikfag, dat een on-

hedenkelyke groote beweginge , door het gefeyde werk-

tuyg, aan het water ontrent het gefeyde werktuyg wier-

de teweeg gebragt, waar door veele kleyne deelen , die

door het Vergroot - glas te befchouwen figtbaar waren >

naar het Dierken wierden gevoert , en andere weg gewor-

pen; waar van eenige, in 't midden van het omloopen-
de werktuyg gevoert iynde , van het Dierke als tot fpys

gebruykt wierden ; ende andere deeltjes , mede zoo
verre gekomen fynde , wierden met een fnelheyt van het

Dierke verwydert , en als weg geworpen : uy t welk gefigt

ik een befluy t maakte , dat de als weg geworpen deeltjes

niet dienftig waren tot voetfel van het Dierke.

Uyt welke gefeyde waarneminge wy wel een befluy

t

konnen maken, dat, gelyk zoodanige Dierkens haar

in 't water niet konnen verplaatfen, zy daar ook nieten

konnen- haar voetfel foeken , gelyk alle andere Dieren

doen, die met een beweginge fyn begaaft , zoodanig

>

dat ze van de eene plaats tot de andere overgaan.

Defe Dieren dan, en ook alle die haar niet en konnen
verplaatfen , het zy dat ze met haar ftaart , of anders

yafïgehegt fyn, moeten met zoodanige werktuygen be-

gaaft fyn > om een beweginge in het water te maken;
waar door defelve eenige ftofïe , die in 't water is, tot

haar voetfel , grootmakinge , ende haar iighaams be-

fcherminge, bekoomen.
Als wy agt geven op de Dierkens, die met een lange

üaart aan het een ofte ander deel fyn vaftgehegt, gelyk

wy zoodanige veel aan de worteltjes van Eende-krooft

ontdekt hebben , die maaken niet alleen , methetuyterfte

van



S END-BRIEFEN. 67

van haar lighaam , mede een circulare ronte ; waardoor
zy , naar de kleynte van haare iighamen , een groote bewe-

ginge in 'c water maken : maar die Dierkens konnen ook
haar flaart intrekken , ende dat met een feer fnelle bewe-

ginge ; waar door 2e het water , dat ontrent haar is j wan-

neer ze weder haar {taarten uyt gerekt hebben * van piaats

doen veranderen ; ende dus ander water om haar hebben-

de, konnen ze daar weder voetfel uyt bekomen.
Nu fag ik ook eenfge feer weynige Dierkens , die veei

grooter waren (en welkers iighamen kort en dik waren)'

als de Dierkens , die tot haar huysveftinge een kokertje

maken , aan de worteltjes van 't Krooft met haar agterfte

ofte ftaartsgewyfe deel vaftgehegt fitten ; en alhoewel fy

haar konnen verplaatfen , zoo hadden defelve egter mede
een circulare beweginge aan het voor (Ie gedeelte van hare

Iighamen : waar uyt ik mede een befluyt maakte , dat zoo-

danige beweginge mede niet anders en was , als om het

geene tot voetlei diende, tot haar te doen komen.
ik hebbe voor defen tot my felven gefeyt, waar toe

dient 200 een tantsgewyfe raderwerk , overeenkomen-
de met een tantsgewys radt van een Uerwerk. Dog
ais \vy nu onfe gedagten verder laten gaan, zoofuiien
wy moeten oordeelen , dat fulks noodig is, fal daar

een groote beweginge in 't water veroorfaakt werden

;

want zoo het een ront enefTènrad was, zoo foude fuik

een rad weynig beweginge in 't water maken; daar nu
yder tant, diQ buyten de circulare ronte uytfteekr, een

groote beweginge te weeg brengt, in vergelykinge van
een gladden ofte effen- ommeioop.

Dit zoo fynde , bJyken ons al weder verborgenthedeo

,

ende een onbedenkeiykeordre, diefulkekleynefchepfe-

Jen, die onfe bloote oogen ontvvyken , ingefchapenfyo.

I i -In
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In 't begin van de maant Auguüus was ik in een Tuyn ,"

daar een Visryke Vyver was , op wiens water meeft

doorgaans een dun vliesje , dat uyt den groene fag * dreef,

fonder dat men eenige andere groente in 't water fag : dat

my vreemt voorquam , om dat ik op andere Jaren het

water feer klaar in dien Vyver hadde geilen ; ende dat de

floot , waar uyt de Vyver fyne geduyrige vervarfïnge

geniet , feer klaar was ; en my wierd gefey t , dat wan-
neer het regent , het gefeyde vlies weg is.

Ik ging wat ter zyde in myn eenigheyt , en ik nam een

houte lat , daar mede ik de oppervlakte van het water

quani te raken; en ik plaatfte een kleyne droppel water

op een groen wynglas , en ik befag door een Vergroot-

glas , dat ik by my hadde , het water , en ik ontdekte

in het felve zoo een onbedenkelyke menigte van kley-

ne Dierkens, die by na door het Vergroot glas het ge-

figt ontweken , . dat het geen Menfch en is te doen ge-

looven, dan die het gefigt daar van heeft; als mede ver-

fcheyde foorten van groote Dierkens, vermengt met feer

veele lugtbelletjes , van uytnemende kleynheyt.

Eenige weynige dagen daar naverfogt ik dat men een

weynig water tot my foude brengen, om het felvige na-

der te befchouwen ; dog ik konde niet anders ontdekken

als hier vooren is verhaalt , en ik vernam kort daar aan

,

dat 'er geen lugtboüeties te bekennen waren.

Als men nu Bier- en Wynglafen in zoo een Vyver

fpoelt , wie weet hoe veel Dierkens aan zoodanige gla-

fen blyven , waar van eenige tot-inonfenmontkonnen
gebragt werden; en dit zoo fynde, zoo en heeft men
geen redenen om my af te vragen, hoe de kleyne Dier-

kens, die ik veel Jaren geleden gefeyt hebbe, dat in de

flofFe tuffen onfe Tanden , ende in de holle Kiefen fitten

,

daar konnen komen. Dus
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DuS verre fyn myne aanreekeningen , die ik over eeni-

ge Jaren geleden hebbe gehouden , ende nu federt eeni-

ge dagen my in de band fyrj gekomen.

Ik neme de vryheyt tot U£. Hoog-Ede!e Heeren te

feggen, dat ik op den n. September 1711 mynedank-
baarheyt aan UE. Hoog-Edele Heeren hebbe laten toe-

komen , over de tocgefondene Tranfaciiom , ende daar ne-

vens UE. Hoog-Edeie Heeren heb laten toekomen myne
Waarnemingen ontrent het kleyne Diertje de Myt.

Ende op den 1 .Maart 171 2. myne Waarnemingen on-

trent het vlees van den Walvis.

Endeopdeni2.Apriii 7 12.myneWaarnemingen ontrent

de affchilferende deelen van de huyt van den Olifant,

Ende op den 10. Juny 1712. myneWaarnemingen on-

trent den Moiïèl.

Ende alzoo ik op die vier vier verhaalde Brieven geen

antwoort en hebbe bekomen , zoo hebbe ik in gedagte

genomen, of de Koninglyke Sociëteit (lil (lont.

Ik kan niet nalaten tot UE. te leggen, dat ik federt

eenigen tyd hebbe waargenomen, datdevleesftriemtjes

(fibertjes) van een Walvis, van het Ode vlees, felfs tot

het vlees van eenMuystoe, fchoon die feftien maal don-

der fyn, als een dik hair van myn kinne, egterganfch

omwonden fyn nier vliesjes (membraantjes) zoodanig

dat die vleesdeelen malkanderen niet en raken.

Defe myne Waarnemingen hebbe ik gefonden aan den
Hoog -Edelen Heere den Heer Mr. Antoni Heinfius,

Raat Penfïonaris van Holiant , die veel agtinge heeft voor

myne ontdekkingen. Ik fal afbreeken ende onder des

blyven, enz.

ANTONï van LEEUWENHOEK.

I 3 VIÏï. BRIEF.
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VIII. BRIEF.
De werking van de Kreeften oogen op den Azynh Waar die

Kreeften*oogen van daan koomen. Ofze van de huyd der

Kreeften afvallen, Ben flukje van de fchors van de Nypers

gloeyend gemaakt , en in eenglaasje watersgedaan, verdeelt

zich tn onteibaare zoutdeeltjes. Vordere ondervindingen om-
trent dezelve zoutdeeltjes, ongeloojfelyke menigte van de

luchtbolletjes , die uyt de'gezeide fchors voortquamen. Van

de gejiremde deeltjes , die na het uytwazemen van eengroot

gedeelte der waterige vocht van den Azyn , overgebleven

waren. Deze geftremde deeltjes zyn naar allen fchyn de

zoutdeeltjes van den Azyn
9

en het zout uyt defchare van
de Kreeft. De Azyn , daar de Jiukjes van de genoemde

fchaare op geftaan hadden , had weynig zuur. Den Azyn
van de fchaare afgetapt zynde , bleefer een onbedenkelyke

menigte van zoutdeeltjes over. Helderheit en glans van die

zoutdeeltjes. Geflalte van de zoutdeeltjes , die uyt de Kreef

ten-fchaar gekomen waren. Die zoutdeeltjesfcheenen als in

een waterachtige vocht te fmelten : doch deze vochtigheit

was anders niet ah de lymachtige ftoffe die van den Azyn
overgebleven was. of de Kreeften alle jaaren haare huyt

verwifjfelen. Van de ganfche huyt kan dat niet niet gezeyt

worden. Het vlies , waar mede de fchaar van de Kreeft

van binnen bedekt is , voor het Vergroot glas gebragt. Uyt

dat vliesje kan de ouderdom van een Kreeft afgenomen wor-

den
;
gelyk men uyt de bafl van de Boomen den ouderdom

der Boomen kan nafpeuren. De fchaar , die langen tyd in

den Azyn gelegen had , onderzocht. Dezelve befiaat uyt veeIe

circulaire kringen. De pori van het gemelde vliesje ontdekt,

Qt
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3)e grootmaaking of amgroeying van veelerhande zaaken

gefchiedt op de zelfde wyze. Uytlegging van de werkin-

ge, waar door de Kreeften- oogen het zuur van den Azyn
wegneemen. Kreeften' oogen op een houtskool glotyend ge-

maakt : en dus in water gelegt, Aenmerkingen op de zout-

deelen uyt zoodanige Kr'et'ft-en-oogen voortgekomen Aen-

merkingen op het zoogenoemde hoofd van een Kreeft. De

Jehors van Zee- krabben onderzocht. Ve fchaaren van de

Zee-krabben doen dezelve uytwerkingen in den Azyn, ge-

;. lyk de Kreeften. Visfibertjes uyt de fchare van een Krabbe

genomen en onderzocht. Dunte van dezelve visfibertjes.

Rimpelen van die visftriemtjes. ofyder visflriemtje van
de Krabben en Kreeften ook omwonden is met vliesjes.

T>te vliesjes duydelyk in de Kreeften ontdekt. Bloed in de

Krabben dikwils befchouwt.

Ia Delft den 30, Juny 171 3.

AAN DEN WEL -EDELEN GESTREN-
GEN HEERE,

Ven Heer Mr, ANTONl HEINSIUS, Raat Pen-

fonaris van Holland, &c. é?c.

WEL-EDELE HEERE.

K hebbe verfcheyde maïen die deden , die men
Kreeften- oogen noemr, ende die inde Medicineveeï

gebruykt werden , in den Azyn geplaatft , om de wer-

kingen , die defelve op den Azyn doen , door het Ver-

groor-glas , zoo veel my doenlyk was , na te fpeiiren.

Defe
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Defe zoo genoemde Kreeften-oogen en hebben ganfcïi

geen gelykenifïè na Oogen : en als ik aan yemand die

Koopnianfchap in de felve is doende, vraagde wat voor
een ftoffe dat het was, zoo en kreeg ik geen ander am>
vvoort , als dat hem defelve van Dantfik worden toe-

gefonden ; en een ander will my geen andere onderrig-

tinge te geven , als dat ze ontrent de Stad Dantfik aan

de flrinden van de Zee door de kinderen worden op-

gefegt.

Hier uyt nam ik in gedagten , of het niet wel uyt-

werpfelen , fittende op 't opperde van de huyt der Kreef-

ten , mogten vvefen ; ende dat 'er een tyd onder de Kreef-

ten was , dat defe zoo genaamde Kreeften-oogen van de

huyt afvielen; dog ik hebbe fulks aan de Kreeften , diQ

ik gehandek hebbe , niet konnen vernemen.

Dit 200 fynde , zoo nam ik in gedagten , dat de

fchorffe van de Kreeften een ende defelve uytwer-

kinge foude te weeg brengen , als de zoo genaamde
Kreeften-oogen.

Om eenige nafporinge te doen ontrent de vafte fout-

deelen in de Zee- Kreefte -fcharen i zoo hebbe ik on-

trent een nagel groote van fchors van de nypers ge-

plaatft op een ftuk houtskool ; ende daar by zoo een

kragtig vuurgebragt, dat het (tukje van de Kreefte fchaar

wit en feer gloeyende was geworden : ende heb het zoo
laten vallen in een kleyn glaasje, waar in een lepel vol

fchoon regenwater was.

Op wiens oppervlakte aanftonts een vlies ftremde;

aan het welke niet te üen was, als eenige lugtbolletjes,

ende eenige kleyne deeltjes , die van de Kreefte fchors

waron afgegaan , en een gedeelte van de Kreefte fchors

wiert
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wiert in het water in zoo kleyne deelen gedeelt , als of

het witte kalk was. Dog , wanneer het gefeyde water

,

met de gefeyde fchors van de Kreeft in het felve,

ontrent xo. uuren hadde geftaan , lag het zout op de

oppervlakte van het water geftremt , dat ik verfcheyde

malen door het Vergroot-glas befchoude; dogikkonde

geen figuur aan de zoutdeelen bekennen , eensdeels om
dat defelve zoo aan een gefchakelt waren , als om der

felver kleynheyr.

Ik nam verfcheyde malen het water onder de opper-

vlakte , en ik plaatfte het felve op fchoone glafen,

en ik liet het water weg wafemen ; op dat ik de zout-

deelen des te beter foude ilen , die in zoo een onnoe-

melyk getal , en zoo kleyn waren , dat het niet is uyt

te drukken.

Wanneer nu dit water eenige dagen in 't glaasje hadde
geftaan, waren de zoutdeelen rontom het glaasje in me-
nigte geftremt, verbeeldende plantsgewyfe flguuren.

Ik hebbe dan voor de tweede maal een ftukje van de

groote fchaar van een gekookte Kreeft, dat ontrenteen

duym breet lang, en na myn giflinge eenquartvan een

duym breet was , en aan twee ftukken was , in een

glafe Tuba gedaan, die ontrent twee maal zoo wyt was,
als een gemene Schryf-penne , ende ontrent vyf duym
lang; ende heb daar op gegooten Wyn-azyn, tot zoo
verre, dat de Tuba op een vinger breet na vol was.

De menigte van lugtbollen , die uyt de ftukjes van

de gefeyde fchaar fcheenen voort te koomen , was
zoo groot , dat het niet en is te doen gelooven , als

die het gefigt daar van heeft : ende dit en was niet

voor een korten tyd , maar duyrde twaalf uuren lang

;

K dog
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dog in de laatfte uuren veel minder dan in de eerde

uuren; na welken tyd ik de glafe Tuba wat neder was
leggende , dog zoodanig , dat ze op het eene eynde

ontrent rwee vingers hooger lag; met ditinfigt, dat

wanneer de werkingen van de lugtboiletjes fouden op-

houden , de zoutdeelen , die in den Azyn fyn , zouden
ftremmen ; ende dus doorgaans in 't glas leggen , om
dan by my beter befchout te konnen werden

; gelykik
met de Kreeften-oogen hadde gedaan.

Dog de werkinge van de (tukjes van de Kreefte-

fcharen bleef in de Tuba nog zoo lang aanhouden,
dat door de menigte, lugt die nog wierde gemaakt,
de Azyn wel een derdedeel uyt het glas was ge-

flooten.

In dien tyd dat de lugtbellen voortquamen , nam ifc

verfcheyde malen , als uyt het midden van de glafe Tuba ,,

een weynig Azyn , ende die plaatfte ik met menigte,

van fpelde hoofdens groote, op fuyvere glafen.

Wanneer nu voor een groot gedeelte de waterige

vogt uyt het verhaalde kleyne gedeelte van den Azyn
was weg gewafemt, befag ik defelve door het Vergroot-

glas ; ende ik fag een onbedenkelyk groot getal van

kleyne geftremde deeltjes , die ik vaft ftelde dar zout-

deeltjens van den Azyn waren ; maar ik konde geen

figuur daar aan bekennen ; eensdeels om der felver

kleynte , ende ten anderen om de deelen van den Azyn

,

die als een lymagtige ftofre in 'twegwafemen na lieten;

welke ftoffe die deelen bedekte.

Na dat de flukjes van de fchaar meer dan twee maal

vier-en-twintig uuren op den Azyn hadden geweeft,

fmaakte ik den Azyn ,. daar aan ik weynig fuyrigheyt

konde
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ïconde gewaar werden , maar zoo veel bitterheyt als

zuur.

Ik tapte den Azyn van de Kreefce fchaar, om de re

famen geftremde zoutdeelen te befchoowen ; en ik

fag een önbedenkelyk groot, getal van zoutdeelrjes,

die in 't glas waren gebleven , hebbende yder byna een

byfondere figuur, ende zoo helder alsCnftal; en als 'er

een platte zyde voor het gefigt lag , waren ze uytnc-

itiend blinkent , ende der felver zyden verbeelden dan
een duyfterheyt ; in 't kort menige kleyne Diamanties

en konden geen andere figuur verbeelden , dan defe te

famen geftremde zoutdeelen uyt den Azyn.
Ende veele zourdeelen van de Kreefte fchaar hadden

Vier fyden , als twee lange fyden , ende aan yder

eyndé twee korte fyden , loopende met een fchar-

pen hoek , ofte met een punt toe ; over een komen-
de met de kleyne zand figuurtjes , die ik onder het

ftof van Gout dat uyt Guinea komt ontdekt hebbe.

Wanneer nu de geftremde zoutdeelen eenige dagen 'm

de glafe Tuba hadden geweeft , fcheen het ons toe , dat

de zoutdeelen ii"i een waterige vogt waren fmeitende,

(dat ik my niet en konde inbeeldenj ende om my daar

van te verfekeren , goot ik de glafe Tuba vol water;

en kort daar na goot ik het water weder af : als wan-
neer ik de fcharpe hoeken der zoutdeelen zoo net

&g ieggen » a l s ^aar te vooren ; zoo dat ik vaft ftel-

de , dat de vogtigheyt niet anders waren , als de
lymagtige ftoflè , die van dm Azyn was over geble-

ven.

Seker Heer uyt Zeelant heeft tot my gefeyt , dat de
Kreeften alle jaren haar huyt verwiflelen, dat voor my

Ka __ nie€
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niet aannemelyk is;; want ik kan niet begrypen , hoede
fcharen ende de volgende leden van de Kreeften konnen
verwiffelen : want zoo fulks was , zoo foude de dikte

van de Vis , die in de fcharen is , door een naeuwte van
de fchaar , daar het eerde lid , is moeten doorgaan ; ende

daar en boven nog door een plar en breet beenagtig deel

dat midden in de groote Nypers leyt, dat nog minder
wefen kan.

Maar dar het vordere gedeelte van het lighaam van de
Vis , ais mede het geene men het hooft van de Kreeft

noemt , en de werktuygen , onder aan 't lighaam,

die men pooten noemt, konnen verwifTelen, dat is in

te fchikken. Men noemt het voorfle gedeelte van de

Kreeft het hooft ; daar nogtans het hooft maar een

kleyn gedeelte van het felve is ; fynde de reft de maag

,

ende de lever, ende voor een gedeelte, daar de Eyeren

,

anders Kuyt , van de Wyfjes-kreeften groot gemaakt
werden.

Vorders hebbe ik aan de fchaar van de Kreeft , die

van een gemeene groote was , foeken te ontdekken,

hoe veel jaeren zoo een Kreeft out was ; dog ik konde
maar eenige declen ontdekken , die in dikte v/aren

toegenomen ; ende aizoo ik bevont dat de fchaar van

binnen met een vlies was bekleet , zoo hebbe ik dat

vlies op verfcheyde plaatfen van de fchaar gefchey-

den , ende het felve aleoo voor het Vergroot-glas ge-

fielt : en ik oordeelde dat het vlies nu veertien dik op
den anderen was leggende, en weder aan een ander deel

twaalf dik op den anderen 'ag.

Uyt welk gefigt ik oordeelde , dat die Kreeft ten

minften 1 2. . jaren out was ; even gelyk wy ondervinden >

in
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in de baften van de Boomen , dat 'er allejaren een nieuw-

basje om het Hout, anders gefeyt om den Boom, ge-

maakt wert.

Vorders hebbe ik de twee flukjes van de fchaar van
de Kreeft , die zoo lang in den Azyn hadden gelegen

,

als hier vooren is gefeyt, met een Scheer mes, terwyl

die deelen nu fagt waren , zoo dun doorfneden als het

my doenlyk was, ende waargenomen» dat 'er feer veel

circulare kringen in de ronte van de fchaar liepen
; ja

zoodanig , dac de dikte van de fchaar niet als uyt
kringen was beftaande , dac geen onaangenaam gefigt

voor my was. Ik onderzocht die kringen , die my
zoo voorquamen , dat haar dikte t na myn oog af

te meten , een vierde van de dikte van een hair vani

ons hooft was uytmakende ; zoo nam ik ook myne
opmerkinge ontrent den oudendom van de Kreeft, en
oordeelde ook , dat defelve ten minden 1 1. Jaren out
was.

Gelyk ik nu defe gefeyde kringsgewyfê deelen in

haar ronte tot myn genoegen hadde befchout , zoo fne-

de ik d'iQ deelen in haar lengte, om de pori te ontdek-
ken, die ik valt ftelde, dat door de gefeyde deelen van
het vlies na de buytenkant van de fchaar moften gaan , op
dat de voetfame ftofre, tot grootmakinge van de harde

ftofre, foude verftrekken
;
gelyk ik ook de pori , ofte kley-

ne vaatjes ontdekte , óïq onbedenkelyk kieyn fyn.

Hier fien wy al weer , dat veele grootmakingen op
een ende defelve ordre werden te weeg gebragt : en
gelyk in het Hout niet alleen jaarlyks , maar ook daag-

lyks , als 'er wasdom in 't Hout is , de grootmakinge
wert te weeg gebragt door opgaande ende horifonrale

K 3 vaten 5
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vaten; dat insgelyks dé grootwordinge van defchoriïê

van de Kreeften mede uyt zoodanige tweederiey va-

ten wert te weeg gebragt.

Als nu eenige Wysgeerige vanonfentyd fullenreden-

kavelen , hoé door de Kreeften- oogen den Azyn fyne

fuyrigheyt wert benomen , 200 Tullen fy met de oude

niet legden , het is een verborge hoedanigheyt; ende

nog minder, ik weet het niet: maar fy uyren haar dus

;

de deelen van de Kreeften-oogen , die tot den Azyn over-

gaan , omvangen de fcharpe puntige deelen , die inden

Azyn fyri , waar door defelvegeen vermogen hebben om
zoo een prikkeling te doen , óic wy iuer noemen: en

met dit feggen fchynen ze haar felven te voldoen ; daar

ik my inbeek , en ook va ft ftel , dat het zout van de-

Kreeften oogën , en ook het zout van de icharen van

de Kreeft , zich met de zoutdeelen Van den Azyn ver-

cenigt, en defelve zoo doet ftremmen, en hare fuyrig-

heyt beneemt : ende dat het feive zout op zoodanige

manier het zuyr , dat men feyt dat in de maagen der

Menfchèn is , doet ftremmen.

Vorders nam ik vier Kreeften-oogen van een gemene
groote , ende ik leyde defelve op een houtskool , ende

ik bragt by defelve zoo een hitte , datzegloeyend heet

waren ; ertde ik lietfe in ontrent een halve lepel water

vallen : als wanneer voor het meerendeel de Kreeften-

oogen ontdaan wierden, als kalk; ende ik liet het wa-
ter , daar in de gefeyde Kreeften-oogen waren , drie da-

gen ftaan , ende doen fag ik dat de zoutdeelen op het

water zoo ftyf geftremt waren , dat het boven myne
verwagtinge was. Want gelyk het meefte zout van de

Kreeften fcharen rontom aan het glas waren geftremt,

zoo
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zoo waren 'er in tegendeel feer weynige zoutdeelen van

de Kreeften-oogen aan het glas ; ende aan dit zout,

dat op de oppervlakte van het water lag , konde ik

niet bekennen , anders als dat eenige punten wat uyt-

waarts ftaken , die zoo helder waren als Criftal ; en

welkers punt ofte hoek wat fcharper was , als een reg-

ten hoek , en welke deelen driefydig waren.

Ik nam eenige zoutdeelen van de oppervlakte van het

water , en ik dede ook eenige zoutdeelen na de gront

fakken ; en ik fag dat 'er na een uure weder een dun
vliesje op het water quam. Het zelve zout had in twee

a drie dagen in dikte toegenomen.

Defe myne Waarnemingen verhaal ik aan een Heer,

die uyt een nabuyrige Provintie van daan was , die my
feyde dat de Kreeften fcharen mede de uytwerkingen

van de Kreeften-oogen (dog wat minder) te weeg brag-

ten. Daar op ik feyde , dat by aldien my fulks kundig

was geweeft , ik geen onderfoekinge ontrent de Kreefte-

fcharen foude gedaan hebben.

Na defen bekome ik weder twee Kreeften , waar van

ik het geene men het hooft noemt doorfoek , ende de

dunte van de fchors befchouwende , beek ik my in

,

dat zoodanige fchors was verwiflelt. Het dunne vlies,

dat van binnen tegen de fchors aan lag , ende met de

fchors was vereenïgt , heb ik van het felve gefchey-

den , ende door het Vergroot -glas befiende , geoor-

deelt dat het feftïen dik op een lag : ende fqhopn defe

Kreeft kleynder was als de voorgaande, zoo foude men
wel een befluyt konnen maken , dat de Kreeft feftien

jaren is out geweeft- Wanneer ik nu met agtinge op

jder vliesje my ri oog liet gaan , zoo bevont ik dat yder

vliesje;
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vliesje nog uyt twee op een leggende vliesjes was be«

ftaande , die feer digt nevens den anderen waren leg-

gende , en my voorquamen , als of 'er nog een ftoffè

tuflen beyde was geweeft

Vorders fyn myne gedagten geloopen op de fchors

van onfe Zee-krabbens , met die gedagten, of die de-

felfde uytwerkinge op den Azyn niet fouden doen , die

de zoo genoemde Kreeften-oogen , ofte fcharen van de

Kreeften, daar op doen.

Ik hebbe dan bekomen een Zee-krabbe , wiens fêhulp

fyn diameter, op fyn langde genomen , was feven duym.
Een gedeelte van de fchare hebbe ik in Wyn-azyn

geley t , en ik bevonr aanftonts zoo een werkinge , die

uyt lugtbolletjes beftont, dewelke als op de ftukken van

de fchaar gemaakt wierden , als ik oyt van de Kreeften-

oogen hadde gefien ; ende het zout lag mede zoo ge-

flremt , als ik van de Kreeften-oogen ofte van de

Kreefte fchare hebbe gefeyt.

Wyders hebbe ik de visfibertjes van de Krabbe , die

ik uyt de fchaare hadde genomen , zoo van een gefchey-

den , als het doenlyk was ; en hebbe dan te meermalen

met playfier befchout de menigvuldige voutjes ofte in-

rimpelingen , die yder visfibertje hadde , ende die in feer

gefchikte ordre doorgaans lagen : ende onder die fag

ik 'er eenige zoo dun , dat ze meer dan hondert maal

dunder waren als een hairtje van myn kinne : en nogtans

fag men in defelve feer net de inrimpelingen , die men
in de grooter fag ; waar uyt ik een befluyt maakte,

dat dele feer dunne deeltjes van een grooter fiberne

door myne fcheyding waren afgebrooken ; waar uyt wy
een befluyt konnen maken , dat yder visfibertje van

de
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de Krabbe mede uyt verfcheyde lange feer dunne deden
is beftaande.

Nu van dit Ioopende Jaar 1713. bekome ik wede*

Kreeften van Zeelanc ; dat my aangenaam was , niet

om de fmaakluft , maar om de Visdeelen door het

Vergrootglas te befchouwen, en na te fpeuren of ydcr

visfibertje , ftriemtje , mede omwonden lag met vliesjes

(die ik in de visdeelen van de Krabbe niet hebbe konnen
ontdekken) gelyk wy met onfe blooteoogenftendatde

vleesfpieren dus omwonden leggen ; en fchoon ik dele

fibertjes zoo, van een fcheyde , dewelke , ook met het in-

droogen, wel feftien maal dunderfyn dan een dik hairtje

van myn kinne , zoo hebbe ik het mët zoo veel genoegen

niet konnen bekennen , als ik gefeyt hebbe dat de vis-

ftriemtjes van den Kabbeljauw , enz. in vliesjes omwon-
den leggen 5 alhoewel ik feer diftinkt , op veel plaatfen , de

omwindfels van de vliesjes , die als adertaks - gewys
om de visfiberbertjes lagen verfpreyt, konde bekennen,

Dog als defelve indroogden ; waren de overdwars door-

fnede visfibertjes niet wel te bekennen, om dat ze zoo
vaft in een droogden : ende daar defelve wat van een

fcheyden , konde men doorgaans demembrane, diQ dan
wyt van een aan ftukken fcheurt, bekennen»

Eyndelyk ben ik op den Mden dag , na veeïe by»

fondere handelingen ontrent de gefeyde visdeelen van
de Kreeft , komen te fien dat die mede omvangen waren
van vliesjes , en nog tuflen haar vliefen lagen , en ais ront>

omme van haar vliefen gefcheyden waren ; die my
zoo naakt door het Vergroot-glas voorquamen , als ik

de vliesjes tuflen de visdeeltjes van den Kabbeljauw oyt
hebbe geflen.
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En gelyk wy op de Aerde veele kleyne levende

Schepfels ontmoeten , die de Oude bloedelooze Die-

ren hebhen genoemt , om dat ze na alle aparentie ge-

oordcelr hebben, dat 'er geen bloetenwas, of het- molt

root w fen ; 200 fullen dan de Krabben en Kreeften

mede den naam gevoert hebben van bloedeloofe Schep-

fels Ik hebbe het bloet van de Krabben veelmaal be-

fchout, ende de zoutfiguuren daar in geilen , dog geen.

aanteekeningen daar van gehouden. Ik lal afbreeken,

m met veel agtinge blyven , en$.

ANTONI van LEEUWENHOEK,

IX. BRIEF
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IX. BRIEF.
D<? Sdly befchouwd. Ronde bolletjes op de S'aly -bladen.

De Saly- bladen zyn dicht bezet met hairachiige deeltjes.

Ofdie bladen met Spinnewebbetjes bezet zyn. Kircherus

heeft de bolletjes van de hairachtige deeltjes voor Spmne-

webbetjes aangezie?t. Aderen van het Saly-blad kopende

tuffchen de verheventheden , die door de futjes veroor-

zaakt worden. Op 'die aderen leggen veele %warte deeltjes

van uytneemende kleynhéit. Die zwarte deeltjes zyn waar*

E fchynlyk niet anders als de rook d,er Brouweryen. De Saly*

bladen zyn bezet met een ongelooffelyke menigte van Oly*

deelen. Worm in de Salie en Venkel , die de dood kan

veroortadken. Daar is niet eene plant die mst een Worm
of Ripfe voort m brenat. Onwaarheden door Kircherus

4n~zyne Onderaardfche wereld te boek gezet'* geen levend

Schepzel kan uyt een blad, boom , ofwortel voortkomen.

Maar eenige kleyne Schepzelen kunnen hun Ey of Jongen
daar plaatzen', en zoo een jong Diertje kan in het blad en

in de vrucht inbooren, enz. Küchcmsgehekelt . Aanmer»
kingen op de Myt De Eyeren , uyt het lichaam van een

Myt gehaald , droogen fchlelyk weg : maar niet de Eyeren

die door de Myt gelegt worden, Uyt het hairtje , dat op

het lyfvan zoo een Myt gegroeit is , koomen wel hondert

kleyne hainjes voorts ofdefenynige Schepzeh de vruchten-

of bladen vergiftigen De Padde en de Kikvors befproeyen

de planten met haar fenyn. Vogt van de Kikvors in hei

oog ge/pat veroorzaakt groote pyn. Aen een Hond, die Kik'

<vorfen en Vadden dood beet , liep hetfchuym ten monde uyt

.

L 2, m
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De Padden en Kikvorjfen fchieten het fenynige vocht niet> 9

ten zy als haar geweld word aangedaan. Zoo is 't ook ge*

legen met andere fenynige Dieren. Ingefchape kracht der

Dieren om 't geene tot hunne befcherming dient te bewaa-

ren. Kircherus vergift zhh>* zeggende dat'er geen vlie*

gende Schepsels zyn , die vliegende Dieren voortbrengen.

Vliegjens op de bladeren van hindeboomen , van Kerffe-

hoornen , Aalbejfeboomen , Pruymeboomen , enz, brengen le-

vende jongen- voort. Hoedaemg de Vliegjens-, die levendh

uyt haare Moeder voortkoomen , aangroeyen , wieken kry~

gen? enz. Zoodanige Vliegjens , op de Appelboomen , Peere»

hoornen., enz. beftaan uyt verfcheyde foorten : maar koo*»

men niet uyt die doornen voort. Zy zyn op de Boomen. ge~

plaatfi y
om hun voedsel daar uyt te haaien.

Niéuwe Bemerkingen op de Saly-bladen. Saly-bladen , twee

musketfchooten buyten de Stad gewaden , waren niet be-

zet met die zwarte ftojfe. Ook waren de eynden van de

hairachtige deeltjens veel meer bezet met bolletjens , Mede
Schryver voor oly-vaatjes aanzag. Tder hairachtig deeltje

met 3 leden voorzien. Riet en Stroo waarom met Utach-

Üge deekn voorzienï Deze leden zyn in alle Planten, die

met eenftammetje opfchieten. Alle Hout , in onze Landem

wajfénde , met horizontale vaten voorzien. Anders is '£

gelegen met dé Kokosboomen en Palmboom-en , dewelke m
plaats van horizontale vaten , veele leden hebben. De wit»

achtigheit van gedroogde Saly is niet anders als de menigte

van doorfchynende hairachtige deelen De hairachtige dee*.

len van de Thee-Boey hebben geene leden^ Witte Thve*

$oey.

De



S E N B - B R I E V E -N. $y

InDelftdenió^.OBober 1713,

AAN DEN HOOG -GELEERDEN EN
HOOG-GEAGTEN HEERE,

Den Heer ANTONl CINK 9 Profejjhr tot Loven.

DE Heer Mr. Cerardus van Loon laat my toekomer*

een uyttrekfel van uwen Brief uyt Loven , dat

vertaalt fynde, aldus luyt.

„ Wy hebben op heden gelefen, hoe Kircherus met

* lyne Vergroot-glafen foude ontdekt hebben , dat de

„ ongewaflène Saly befet is met fekere Webben , als de

„ Webben der Spinnekoppen : dewelke gemaakt werden:

,, door keyne Beesjens , die hy ook op defe bladeren ge-

„ fien heeft. Dit verhaalt de felve Kircherus , alleen om
,, reede te geven wegens het geen men fegt gebeurt te

„ fyn, dat de geene , die ongewaflè Saly-bladeren gege-

„ ten hadden, fyn geftorven, als daar door vergiftigt

„ fynde. Zoo verfoeken wy dat U L. hier over met
„ den Heer Leeuwenhoek beraatflaagt ; en dat hy fig ge~

i% waardige foodanige Bladeren met fyne weergadeloo£b

„ Vergroot-glafen te onderfoeken.

Hier op neeme ik de vrymoedigheyt-vanXIL. , Ed. Hoog-

geleerde en Hoog-Ge&ate Heeren % aldus tefchryven.

^\l At de Saly belangt » ik hebbe defelve over veele

jaren wel beftgtigt, ende doorgaans geoordeelt^

éxt öp. de Saly- bladen Honden kleyne, ronde bolletjes,.

L 1 foadei:
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fonder dat ik daar oyt eenige Eyeren van Diertjes , o£
kieyne Diertjes, door het Vergroot glas hebbe konnera

ontdekken.

Nu hebbe ik weder Saly bekomen , welkers blade-

iren aan de buytenkant geel fyn , ende daarom bonte

Saly genoemt wert , als ook groene Saly ; defe Saly

hebbe ik door het Vergroot - glas weder befchouwt,

ende van de ronde bolletjes, hier boven verhaalt, feer

weynige op defelve ontdekt. En de Saly-bladeren fyn

met feer veel hairagtige deéten befet , die het bloote

oog ontwyken ; ja zoo digt , dat 'er geen hair breete

van ons hooft op de bladeren is , of het is befet met
de deelen , die ik geen andere naam kan geven als hair-

agtige : want fy loopen aan haar eynde feer fpits toe

,

gelyk bet hair van de Dieren.

Dc{q hairagtige deelen , die op deribbetjes van het blat

Haan , hebbe ik veelmaal befchouwt ; ende gefien dat

eenige van der felve lange deeltjes op haar eynde mee
ronde bolletjes waren befet; welke bolletjes, door het

Vergroot-glas befien , niet grooter fyn als zantjes in

ons bloote oog. Kircherus fal na alle aparentie defe

hairagtige deelen voor Spinne-webbetjens aangeflen

hebben.

Gelyk nu het Saly-blat op de rugge met putjes

is befet , 200 veroorfaaken foodanige putjes , op de

bovenfyde van het blat, verheventheden. Tufien welke

verheventheden de aderen van het blat loopen ; op welke

aderen feer veele deeltjes lagen van uytnemende kleyn*

heyt , en andere die grooter waren. Defe fwarte deeltjes „

heelde ik my felven in , waren niet anders als de rook

van de kooien , die van de Brouweryen met een oofte*

wint
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wint waren overgewaeyt , alzoo defeive in onze Stad

waren gewaflen : fonder dat ik oyt eenig het minde
teyken van een levent Schepfel op de bladerere hebbe

konnen ontdekken. En foo daar Diertjes op de bladeren

waren geweefl: , fchoon defeive duyfent millioenen maal

kleynder waren als een grof zant is , ik foude die ont-

dekt hebben ; maar daar wen op een blat Saly zoo eea
menigte Oiy uytgeftooten dat het niet en is te begrypen ^

ten fy men daar ondervindinge van heeft. Zoo dat wy
niet een blat Saly met de vingers aanraken , of daar gaan
onbedenkelyk veele Oly-deeien van het blat tot onfe

vingers over.

Kircberus feyt ookdat de Saly en Venkel feer gefon- \

de kruyden fyn l egter gaopgft in defeive een Worrn^
die van yemant onvoorfigtig genuttigt , feer fware toe-

vallen , en eyndelyk de dood veroorfaakt.

Vorders feyt hy , ja de ondervindinge heeft my ge-

leert, dat 'er niet eene Plant is, die niet een Worm of
Rips voortbrengt.

Ik moet feggen , dat het te beklagen is , dat Ktnherm
foo veele onwaarheden heeft op het papier gebragt , als

wy in fyn Onderaarrfche VVerelt vinden.

Dit fyn feggen, dat'er levende Sehepfelsuyt het ver-

derf van alle Planten en Vrugten voortkomen, heeft foo-

veel diepe wortels gefchooten in den Menfch , dat ze
daar niet wel uyt te brengen fyn,

Wat my belangt , het ftaat by my onverbrekeJyk

valt, dat uyt geen Blat, Boom of Wortel , eenig levent

Schepfel, dat met een beweginge is begaaft, is voort-

gekomen , ofte oyt voortkomen fal. Maar wel is waar >.

dat eenig kleyn Schepfel fyn Eyeren of Jongen kan.
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plaatfen op 't blat ofte de vrugt. Het Diertje, uyt het Ey
komende, kan in het blat ofte de vcugtinbooren, ende

dus fyn voetiel en grootmakinge daar genieten.

De Wysgeerige (lellen vaft dat uyt niet geen yet kan

voortkomen; dit fal Kircherus buyten twyfel mede vaft

geftelt hebben. Is die nu waar, hoe kan dan uyt een

Schepfel , dat met geen beweginge is begaaft , eefï

Schepfel voortgebragt werden , dat met een beweginge

is begaaft, 't welk wy leven noemen.

Hadde Kircherus een goet Vergroot-glas gehad , ende

hetfelve wel konnen gebruyken , in 't ontleden van de

Schepfelen, tot foodanige kleyne Dieren toe die byna

ons gefigt ontwyken. hy fotide zoo veele onwaarheden

aan de Werelt niet nagelaten hebben.

Seker Schryver in ons Lant noemt hem den Schryf-

fieken Kircherus ; en ik foude hem noemen den ligt-

geloovigen , en feer vermetelen Kircherus.

Want als men de kleyne Scheplèls ontleedt , zoo

{laan wy verbaall over zoowonderlykeenmaakfel, zoo

van der felver inwendige als uytwendige deelen.

Laten wy alleen maar fien op het kleyne Diertje de

>iy t , dat byna onfe bloote oogen ontwykt ; 't welk wy
niet alleen fien dat fyn Eyeren leyt , en hoe het verfa-

nielt; maar ook , als wy de Eyeren uytfynlighaam ha-

len, dat ze dan fchielyk wegdroogen; daarin tegendeel

als het Eyeren komt te leggen , haare fchalen dan vol-

maakt fynde , de floffe uyt de Eyeren niet weg en wa-

femt ; maar een jong , na eenige dagen , daar uyt voort-

komt.
Moeten wy niet verwondert flaan, als wy fien, dat

uyt een van de lange hairtjes > die zoo een kleyn

Schep»
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Schepfeltje op fyn lyf heeft , wel honden kleyne

hairtjes nog voortkomen , op die manier , als wy de

fleekfels aan een Doorn-tak fien.

Wat nu aangaat dat de fenynige Schepfels de vrugten

,

of bladen fouden vergiftigen , dat en kan ik niet fien

,

dat plaats heeft in den Schorpioen, nog in het groot fe-

nynige Schepfel de Ratel-flange , nogte in de Spinnekop

,

nogte in den Indiaanfchen Duyfentbeen, om dat fy geen

vermogen hebben om haar fenyn uyt hare angels te ftoo-

ten, zoo veel het my voorkomt: maar met het indruk-

ken van den angel komt het fenyn , dat in den angel

leyt, het gequefte deel te raken. Alleen kan de Pad.de

en Kikvors de Planten met haar fenyn befproeyen : en

ik hebbe meermalen gefien, dat wanneer men een Pad-

de ofte Kikvors geweit aandoet, dat ze dan een dun
ftraaltje water uyt haar agterfte fpatten ; ende dat dit

een feer fcharpe vogt is. Dat heeft gebleeken aan fe-

ker Burger man, die wel een gewoonte hadde van mee
jonge KikvoriTèn Snoeken te vangen ; als die by geval

befig was met de Kikvors aan den hoek van een lyn te

plaatfen , heeft de Kikvors een weynig vogt in fyn

eene oog gefpat ; waar van hy overgroote pyn quara

te lyden.

Ik hebbe meermalen gefien , dat een van de grootile

Honden, die ik oyt hebbe gefien , feer heet was om de
Muyfen te vangen , die hy dan geheel opflokte ; en ook
was hy hitfig op de Kikvoriïen en Paddens , die hy
maar doot beet , en lietze leggen ; waar door hem het

fchuym te monde was uytloopende ; dat na alle appa-

rentie gefchiede door het nat, dat de KikvoriTèn in

fyn mont hebben gefpat. Maar wanneer de Hont een

M Padde
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Padde aantrof, dan was hy als verwoet , 200 met het

fchudden van fyn hooft , als met meer quyl uyt fyn

mont te laten loopen. Hy liet de Padde verfcheyde

malen vallen , ende nam die weer op 5 eer hy defelve

doot beet.

Defe fenynige vogt , beelt ik my in , fullen de Pad-

den , nog Kikvorffen , niet ligt laten vallen , ofte uyt hare

lighamen ftooten, dan als haar gewelt aangedaan wert:

en zoo ftel ik, dat het ook met alle fenynige Dierenis

gelegen , aan dewelken ingefchapen is , het geen tot haar

befcherming dient , te bewaren ; dit fien wy aan de Schor-

pioenen , hoe ze haar angel , aan het eynde van het veel-

ledige deel , dat wy de Haart noemen , omkrullen , op
dat aan 't zelve het in 't voortloopen geen hinder foude

aangedaan werden.

Defty ende alle andere ingefchapenheyt, en kan van

figfelfs, veel min uyt verrotting, voortkomen; maar
wy moeten valt ftcllen, dat fulks al afhangende is van

die Dieren , die in den beginne gefchapen fyn ; ende

dat van dien tyd af, de eene van de andere fyn voort-

gekomen; ende federt dien tyd geen nieuwe Schepfels,

die haar bewegen
, fyn voortgekomen. Kort om , hare

maakfels , en ingefchapenheyt , hangen afvan den Heere,

maker van het geheel Al.

ïk hebbe ook geilen , dat Kircherus feyt , dat 'er geen

vliegende Schepfels fyn , die levende Dieren voortbren-

gen , daar in hy mede komt te dwalen : want zoo hy
met opmerkinge de onbedenkelyke menige van Vlieg-

jes , die op de bladeren van de Lindeboomen gevonden
werden , als mede de Vliegies , op de bladeren van de
Kerfiè- Aelbeiïe- Pruyme- en Hafelaarboomen enz.

gefiea
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genen had; hy foude feer naakt gefren hebben, dat alle

de gefeyde Vliegen levende jongen voortbragtcn ; en

daar de gemene Vliegen , die wy in onfe huyfen ge-

waar werden , haar volkome groote hebben, ais fy uyt

het tonnetje ofte popje breeken ; 200 is het dat de

Vliegjes, die levendig uyt haar moeder komen, eerfl

fonder wieken fyn; ende in haar groot worden beginnen

de wiekjens uyt te puylen ; ende als ze haar volkome
grootheyt hebben , dan hebben 2e ook haar volkoma
wieken. Alle de gefeyde Vliegjens , fynWyfjes, en
brengen alle jongen voort , daar meeft de andere vlie-

gende Schepfels Eyeren leggen.

Defe verhaalde Vliegjes beftaan uyt verfcheyde foor-

ten ; en my gedenkt niet , dat ik zoodanige Vliegjes

op de bladeren van Appel- ofte Peereboomen hebbe

gevonden. Wel is waar , dat men op verfcheyde Boo-

men byfondere Rufpen en vliegende Schepfels gewaar
wert : maar 't is verre daar van daan , dat ze daar uyt

fouden voortkomen , fy komen meed uyt de Eyeren

:

of als ze levent van haars gelyke voortkomen ; fyn

fy daar alleen om van de bladeren haar voetfel te ha-

len , ende hare Eyeren als 't vliegende Schepfels fyn

daar te plaatfen : want men fiet verfcheyde Schepfels

die uyt Rufpen fyn voortgekomen , dat ze niet eeten

;

en wanneer ze verfameitfyngeweeft, ofte Eyeren geleyt

hebben , dat ze dan fterven. En dit blykt ons aidernaaft

aen het vliegende Schepfel, dat uyt de Zyd-vvorm voort-

komt. Ik blyve met veel agtinge , enz,

ANTHONI van LEEUWENHOEK,

M 2, VER-
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VERVOLG op den IX. BRIER

NA het afgaan van myne geringe waarnemingen on-

trent de Saly , bekome ik Saly , die ontrent twee

musket-fchooten verre van onfe Stad gewaden was.

Defe Saly -bladen, door het Vergroot- glas befchouwt

fynde , waren niet befet met de fwarte floffe , dit

de Saly hadde die in onfe Stad gewaden was : anders

quam die Saly in alle deelen over een met de voor-

gaande Saly ; uytgefondcrt , dat de kleyne hairagtige

deelen , die op de bladen (laan , op de eynden van defelve

veel meer waren befet met ronde bolletjes , die ik voor

Oly-vaten aanfag,

Vorders fag ik tot myne groote verwonderinge , dat

de meefle van de hier voorengefeyde hairagtige deeltjes

ydcr met drie leden waren verfien; ende eenigeweyni-

ge , die op de vaten van het Saly-blat flonden , ende ook
grooter waren , vier ledekens hadden. Defe ledige deelen

en weet ik niet dat ik oyt aan de hairagtige deelen , die

wy op andere bladen fien , hebbe ontdekt ; of dit nu is

,

om dat ik niet met zoo groote oplettendheyr , als wel ver-

eyft wierd , hebbe toe gefien , dat is my onbekent.

Ik hebbe weynige jaren geleden gefeyt , hoe het Stroo

en het Riet met leden fyn verfien ; ende dat fonder fulks

het Stroo en Rletgeen harde wint zoude wederftaan , en,

fyn vrugt nieten foude konnen dragen , om dat degefey-

de Planten niet als met opgaande vaten en fyn verfien :

ende defe leden en fyn nier alleen in Stroo en Riet, maar
in alle Planten, die met een (lammetje. opfèhieten, voor

200 veel my bekent is. Anders is al het Hout, dat ia

ons,
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#ns Lant watt, tuffen de opgaande vaten met horifon-

tale vaten ve.rfien : welke laatfte vaten onbedenkelyk

veel fyn. Ende clefe opgaande vaten en horifontale va-

ten , die met den anderen feer naeuw fyn vereenigt*

geven aan het JHout of Boom een ftylcc : dog de

Boomen , die in heete Landen vvaflen , als daar fyn

de Boomen die de Kokos-nooten voortbrengen, Palm-

boomen, enz. die beek ik my in , fyn met geen horifon-

tale vaten verfien. Om nu zoodanige Boomen eenflyf-

te aan te brengen , mollen defelve veel leden hebben ,

gelyk de afgeteykende figuren , die tot ons komen , aan-

wyfen i en fulks is my gebleeken aan een veel-ledige

Piek , die men noemt de Cambodiaafche Piek-boom.

Als men gedroogde Saly heeft , zoo komt ze in ons

Dog wat witagtig voor : dek witagtigheyt en is niet an-

ders, als de menigte van doorfchynende hairagtige de&*

kn , die op en door malkanderen leggen.

Vorders hebbe door het Vergroot-glas doorfogt de

hairagtige deelen , ftaande op de bladen , die men T hee-

boche (Thee-boey) noemt ; maar ik hebbe geen leden aan

defelve konnen ontdekken.

Als nu de bladen van de Thee-boey geplukt werden*

fyn daar fomtyds bladen onder , die nog ten deelen ge»

ïlooten fyn ; waar door dan de hairagtige deelen , ten

eynde van het blat , wat uytiteeken ; ende door dien

de hairagtige deelen doorfchynende fyn., foo komen
defelve veel by een leggende ons wit voor ; uyt welk
geügt men dan oordeelt dat ze. uytnemend goet is*

fin feyt, 't is Thee met witte punten.

ANTONf van LEEUWENHOEK.

M 3, X. BRIEF
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X. B R I E F.

Dankzegging aan de Ueeren van de Koninklyke Sociëteit te

Londen over hunne beleefdheit , enz,. J>e Schryver is ver-

iJi&ndert dat zyne figuur » van het vlees eens JValvifchs ,

in de Philofooffche Handelingen van dezelve Sociëteit niet

is gedrukt. Het vleefch van een Os , Hoen , en Muys , voor

het Vergrootglas geplaatft : geen onderfcheyd , aangaande

de dikte , in de vleefchdeelen van dezelve Dieren gefien.

Voorneemen van den Auteur , om het vleefch van Vlie-

gen , en andere kleynder Schepzelen , noch nauwkeuriger

te befchowwen.

In Delft den 22. Juny 1714.

AAN DE HOOG -EDELE HEEREN,

Myn Heeren die van de Koninglyke Sociëteit te Londen.

OP den 17. Mey laatft-leden bekome ik , Hoog-
Edele Heeren, uw feer aangenaam Schryvens uyt

Londen van den 25*. February 1714. waar in ik mee
groot genoegen hebbe gefien , dat myne ontdekkingen,

ontrent de feer dunne deelen , waar uyt een vlees-

mufcul beftaat, feer aangenaam waren.

Ik blyve voor «He de onverdiende en beleefde uyt-

drukkingen in de gefeyde Milïive , als mede voor de

milde mededeelinge van de Tr&nfatfions , feer verpligt.

Dog
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Dog het geene waar over ik als verfet flont , dat

was , dat ik de figure van het vlees van den Walvis

,

die ik met opmerkinge hadde laten afteykenen , ende

in de Miffive U£. Hoog-Edele Heere toegefonden had'

de ingeflooten , in de Philofephkafe Tranfeftions niet en

vinde gedrukt,

ïk wil immers niet in gedagten nemen, dat men in

twyfrel trekt , of het gefeyde vlees , met fyn omwon-
den membraantjes , wel zoo is als de figuuren aanwy-
fcn. Want men moet weten , dat 'er in 't afteykenen

niet af ofte toe gedaan is ; en om dat ik de gefeyde

figuuren niet gaarne onder myne papieren foude miffen

,

£00 hebbe ik defelve in 't kooper laten fnyden , eer ik

defelve affont ; waar van ik U L. , Hoog-Edele Hec-
ren , een afdrukfel ben toefendende, of de eerflc figu»

ren vermift wierden.

Vorders hebbe ik het vlees van een Os , Hoen ende

Muys , voor een ende het Mve Vergroot - glas ge-

plaatft , ende het felve aan verfcheyde Heeren als voor

de oogen geflelt , en haar afgevraegt , of zy wel een

onderfcheyt aangaande de dikte van de gefeyde vlees-

deelen konde bekennen ; die alle hebben toegedaan

,

geen onderfcheyt te fien.

Myn voornemen is , by gefontheyt, het vlees van
Vliegen , en kleynder Schepfels , nog naeuwkeuriger als

ik tot nog toe gedaan hebbe , te onderfoeken ; en wel
meeft, is 't my mogelyk , te ontdekken , of de vlees»

fïbertjes van zoo kleyne Schepfels mede omwonden
leggen met membraantjes.

Ik hebbe het vleefch van drie diftinkte Vliegen,benevens

de vleesdeeien van groote Schepfels , voor een Vergroot-

glas
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glas (laan : en by aldien ik bewuft was , Hoog-Edele
Heeren , dat ik u l. daar mede dienft konde doen, ik

foude een afteykening daar van laten maken.

Ik fal afbreeken, en mee veel agtinge blyven,

Hoog-Edele Heeren ,

Uw onderdanige Dienaar

ANTONI van LEEUWENHOEK.

Ik hebbe defen in 't Latyn laten overfetten , op dat

gy 1. Hoog-Edele Heeren , op den ontfang van

den felven foud mogen verftaan , wat myn fchry-

ven inhout.

De Heer Vertaalder lieefc My gefeyt , dat hy
ïn't overfetten , foo veel hem doenlyk was, de
woorden myns fchryvens heeft gevolgt.

XI. BRIEF,
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XI. BRIE F.

Eenftukje vleefch van een achtjarige Koe voor het Vergroot'

glas gebragt , en onderzocht. De membraanijens , die haare

deeltjens tuffchen de vleefchftriemtjens uytfpreyden , zouden

veel grooter voorhoornen in een vette als in een magere Koe t

om de vetdeelen die in de membranen gemaakt worde»,

Tder vleefchfibertje befiaat weder ujt kleynder deelen, De
vleefchdeelen in het droogen dtrnder geworden : de qrooter

membranen in kleyner membraantjes verdeelt. Vleefch'

fibertjens in haare lengte van het ander vleefch gefcheyden

,

en dus voor het Vergroot -glas gebragt. Een fhukje van de

borfi van een Hoen door het Vergroot glas befchouwd. Daar

is geen noemens-waardig onderfcheyd tuffchen de dikte van
het Runtvleefch , en de dikte van Hoendervleefch. Vleefch"

fibertjens van een Muys onderzocht* De membraantjens t

waar in yder vleefchfibertje van een Muys als opgeflooten

hit , duidelyk gezien. Het vleefch , dat uyt de Poot van
een wilde Honingby gehaalt was , door het Vergroot-glas

onderzocht. Nette ringswyze inkrimpingen in de vleefch'

fibertjens van zoo een wilde Bye ontdekt. Als die rings~

wyze inkrimpingen gezien worden , is 't een teken dal

de mufculen in ruft leggen. Maar als de mufculs zkh be~

weegen , dan gaan de ringswyze inkrimpingen in de

vleefchfibertjens te niet. De Vliegen^ die haare Èyèren op

het vleefch leggen , door den Schryver onderzocht. Als zoo-

danige Eyeren 's ochtends op het vleefchgekit worden , koo-

men daar 's avonts al wormen uyt. Verwonderens-waer*

dige deelen in de lichaamen van zulke Vliegen ontdekt.

Het vleefch uyt de Vooten van zodaïïige Vliegen befchouwd.

t>e vleefchfibertjens van zoo een Poot hebben ook dkrqekke

N rinzs-
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ringswyze inkrimpingen. In de Poot van zoo eene Vlit

maar twee trekkers ontdekt. In een andere ontledinge van

zoo eene Poot drie trekkers gezien. De trekkers doorgaans

met vleefchfibertjens bezet , en met dezelve vereenigt, Hoe

veele vleefchftriemtjens dat zoo een vleefchfibertje uytmaA-

hen is niet natefpeuren. Een trekker , daar het vleefch af*

&efcheurt was , door het Vergroot-glas onderzocht Ver-

wondering over het maaksel van zoo een Pooi. Bloetader

uyt de Poot van een wilde Honigby afgetekent. Kr'mgsge-

wys maakzel van zoo een bloetader. Pooten van de Vlie-

gen in haare lengte doorfneden. Bevonden dat de vleefch*

fibertjens van zulke Pooten van binnen zyn vereenigt aan

de hoornachtige fchors der Pooten. De Auteur heeft in zoo

eene Poot maar eenen trekker gezien , maar zekerlyk zyn'er

meer trekkers in als een. De harde fchors , of de hoorn-

achtige huyt van de Vliegen-pooten , verfirekt den Vliegen

voor been. Het vleefch uyt de Pooten der Vioojen gehaalt

tn onderzocht : maar het lag al te zeer door malkander

verward, om afgetekent te konnen worden. Het vleefch

uyt de borfi van een Vlooj voor 't Vergroot-glasgebragt , De
fbertjens van dat vleefch ook voorzien met ringswyze

deeltjes. De vleefchfibertjens van de eerjie Diertjens vier-

maal dikker als die van de Vlooy. Aanmerkingen op het

vleefch van een Mier. Deze vleefchfibertjens hebben tok

hunne kringswyze inkrimpingen. De Schryver heeft in

de Myt geen vleefchfibertjens konnen ontdekken : echter

moeten zy daar zekerlyk in zyn. Het Êy uyt een Myt ge»

haalt: en het Eyerneft m een Myt duydelyk gezien. Wal-
visvlees door het Vergroot-glas onderzocht. De lange dunne

deeltjes waar uyt de trekker van een Vlieg beflaat , en de

lange dunne deelen van een trekker van een Walvis , zyn

getjk in dikte. Ik
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In Delft den 1 1 . Augufti 1 71 4.

AAN DE HOOG -EDELE HEEREN,

Myn Heeren die van <k Koninglyke Sociëteit te Londen.

HOOG-EÜELE HEEREN.

IK hebbe , Hoog-Edele Heeren , in uwen feer beleefden

en aangenamen van den 8. july 17 14. gefien , dat

myn fchryven aan UE. feer aangenaam was , ende dat

ik dog foude continueren , UE. myne verdere ontdek-

kingen te laten toekomen. Als mede dat gy 1. Hoog-
Edele Heeren, begeerig fyt , de afteekingen in myne
laatftegemelt , die ik voor het Vergroot-glas hadde (laan,

te fien; waar van eenige hier nevens gaan.

Ik hebbe op nieuw een ftukje vlees van een Koe , die

men feydedatagtjaarenout, en niet feer vet was , te on-

derfoeken genomen ; met dit infigt , dat het vlees in 't in~

droogen, meerder foude inkrimpen; ende ten anderen,

om dat de membraantjens , waar in yder vleesitriemtje

,

fibertje, als opgeflooten ofte omvangen legt, zoo nieten

fouden ontftukken breeken , als in eenjong en vet beeft.

Van zoodanig vlees hebbe ik een feer dun fchyfje

,

Waar in de vleesflbertjens over dwars fyn afgefneden,

op een fchoon glas geplaatft , ende het felve voor het

Vergroot-glas gebragt hebbende , het den Teykenaar
in de hand gegeven : dewelke feyde dat hy maar een

vierde deel foude teykenen van het geene hy quam te

fien. En alzoo het warm weer was , moeft ik in den tijd

van die afceykeninge het Mvc wel agt of tien malen met

N 2, 4ten
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een pinceeltjc nat maken, om dat het zoo indroogde , era

fyn figuur foudc verlooren hebben. Het word hier met
Fig. i. A B C D E. aangewefen. Waar in met yder van

de gefeyde Letters de grootte der membraantjens , die

hunne, deelen tuilen alle de vleesfibertjens , die ze palie-

ren , uytfprcyen word aangewefen. En zoo het nu
vlees van een feer vet Runt was , zoo fouden zoodanige

membranen veel grooter voorkomen ; ende dat om de

vetdeelen , die in de membranen gemaakt werden ; en

ook in geen andere plaatfen, als in de membranen , die

men ook feer klaar daar in ontdekt.

ïn de gefeyde Fig. (iet men dat onder de over dwars
doorfnedene vleesfibertjens , de geene fig grooter of
dikker vertoonen, die tuffen DC. leggen, als die tuffen

AB. fyn ; dat, zoo ik myinbeelt, alleen ontdaan is»

om dat de mede van het mes wat fchuynfïer gegaan is

ontrent CD.
Als wy nu met opmerkihge defe over dwars gefne-

de kleyne vleesdeelen door het Vergroot-gias befchou*

wen , konnen wy fien , dat yder vieesfibertje weder uyr

deeltjens is beftaande ; die ook met eenige ftipjens

fyn aangewefen»

Nu hadde ik ook &p het felfde glas een ftükje vlees

leggen, dat 'er eenige dagen al hadde gelegen, en van

het gefeyde (tukje vlees was afgefneden ; als hier met
Fig. i. FGH1K. wert aangewefen : wiens groote mem-
brane met F H ï. wert aangetoont.

Nu hadde ik ook voor het Vergroot-glas ftaan een

flukje Runt-vlees van een feer vette Koe: in 't welke
ik niet fien konde , dat de vleesfibertjens dikker waren

als hier boven is gefeyt ; maar wat de membranen be-

langt»
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langt, daar in de vetdeelen gemaakt werden, enalsop-

geflooten leggen , die waren feer dik : waar iiyt ik een

befluyt maakte , dat de fwaarlyvigheyt van de Men-

fchen en Dieren alleen afhangt van de vetdeelen in

de membranen.

Hier den wy nu, hoe de vleesdeelen in 't indroegen

dunder werden > ende hoe de groote membranen ver-

deelt werden in kleyne membraantjens , waar van

tenige ontftukken fyn gebrooken ; en wanneer men
dc[c ingedroogde over dwars doorfnede vleesdeeltjens

met een pinceeltje nat maakt , gelyk ik veelmaal ge-

daan hebbe , zoo fwellen defelve weder in zoo een

dikte , dat ze de openheden tuflèn de membraantjens

vullen , en verbeelden dan meelt doorgaans de Fig,

van No. i.

Om dat nu defe feer dun gefneden vleesfibertjens feer

helder waren, ende men dus weynig konde bekennen,

of het vleesdeeltjens waren, zoo hebbe ik zoo een vlees-

deeltje als Fig. i. nat gemaakt met een weynig Bran^

dewyn , daar in Safraan was ontdaan , waar door de

vleesdeeltjens een geele coleur aannamen; om daar door

by den Teykenaar beter te konnen gefien werden.

Vorders hebbe ik eenige weynige vleesfibertjens van
het voor verhaalde vlees voor het Vergroot -glas ge-

bragt ; die in haar lengte van de andere vleesdeelen

waren gefcheyden, op dat men des te beter hare dikte

foude bekennen , als hier Fig. 3. met L MN O. wert
aangewefen*

Met Fig. 4. PQjl S. wert aangewefen een feer kleyn
gedeelte van een Hoen: ende met R. wert aangewefen

een kleyn gedeelte van een membraantje ,» waar in de:

N 3 vlees*-
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vleesfibertjens als omwonden leggen ; en welke mem-
braantjens meeil doorgaans van de fibertjens door my
werden afgearbeyt : want 200 men defelve niet in een

kleyn getal zoo van een Fcheyt , dat men eenige enkel

ftet leggen , zoo fal men der felver dikte niet konnen
bekennen ; daar men nu komt te fien , dat tuffen de
dikte van het Runt-vlees , ende de vleesfibertjens van

een Hoen ,
geen noemenswaardig onderfcheyt is.

Met Fig. 5. TVWXY. wert aangewefen een vvey-

nig getal van vleesfibertjens van een Muys , die ik van
de dikte van het agterbeen van een Muys hebbe ge-

nomen , na dat ik alvoorens zoodanige vleesfibertjens

over dwars hadde doorfheden; als wanneer ik de mem-
braantjejis , waar in yder vleesfibertje als opgeflooten

leyt, mede feer naakt kan bekennen
;
ja zoodanig , als

ik van Fig. 2. hebbe gefeyt.

Met Fig. 6. ABC. wert aangewefen een feer kleyn

gedeelte van het vlees, dat ik uyt de Poot van een wil-

de Honigby hebbe gehaalt : in welke vleesfibertjens

zoo nette ringswyfe inkrimpingen gefien werden , dat

ik defelve voor myn eygen vermaak veelmaal hebbe be-

fchout , en ook aan verfcheyde verftandige Heeren
hebbe laten fien ; met byvoeginge , dat wanneer wy
die ringswyfe inkrimpingen in de vleesfibertjens gewaar

werden , dat wy dan moeten vaft ftelien , dat de vlees-

mufculen , of wel yder vleesfibertje , in ruft leggen ; en

dat wanneer de vleesmufcul beweegt , of wel fig uyt-

rekt , dat dan de ringswyfe deelen uyt de vleesfibertjens

iyn : ende in tegendeel , konnen de ingekrompene vlees-

fibertjens buyten haar ruft gebragt Werden , als dcMvQ
te fterk toegeboogen werden.

De-fe
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Defe gefeyde inkrimpingen , ofte ringswyfe deelen

,

konnen oamogelyk door den Teykenaar zoo net na-

gevolgt werden , als ze door het Vergroot-glas voor-

komen : en zoo is ook de volmaaktheyt van andere

deelen , die men door de Teyken-konft niet fiet uyt

te beelden.

Vorders hebbe ik veele van onfe gemene Vliegen ge-

doot , te weeten van die geene die haaf Eyeren op het

vlees leggen , en uyt welkers eyeren Wormen voort-

komen , diQ wy Mayen noemen. En ik hebbe nu van de

Soomer tot twee malen van zoodanige Vliegen opge-

flooten , die yder meer dan hondert en vyftig Eyeren

hadden geley t : en zoo een van defelve des mergens de

Eyeren hadde geleyt, zoo waren des avonts al Wormen
uyt de Eyeren gekomen.
De lichaamen van óc{q Vliegen hebbe ik veelmalen

doorfogt, en veel verwonderens-waardige deelen daar in

ontdekt : maar wat is 't , of wy defelve fien , als wy die

niet en konnen thuys brengen, waar toe dat ze dienen.

Ik ben dan blyven ftaan op het befchouwen van de
Pooten ; en hebbe het vlees uyt defelve veel malen met
verwonderinge befchout ; en doorgaans waargenomen ,

dat de vleesfibertjens mede zoodanige ringswyfe in-

krimpingen hadden. Dog , als ik de vleesfibertjens wat
hadde uytgerekt , konde men de gefeyde ringswyfe

deelen niet bekennen.

Ik hebbe feer veel Pooten van de gefeyde Vliegen

geopent , om de inleggende vleesdeelen te onderfoe-

ken, zoo in der felver lengte, als over dwars; en heb*
be een Poot van defelve aan het tweede lid , naad hec

lichaam , afgefneden ; en het vlees met de trekkers

uyt
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uyt de hoornagtige fchors , ofte het beenagtige deel van

defelve gehaalt , ende het felve voor het Vergroot-glas

geftelt , als hier met Fig. 7. FGHIKLMNO. ende

QR. ST D. wert aangewefen , fynde D E F. een kleyn

gedeelte van het volgende lid.

In defe Poot ontdekte ik maar twee trekkers , die

wel digt by den anderen lagen , ende na alle gedagte

door de vleesfibertjens aan den anderen fyn vereenigt

geweeft : maar met het van een te fcheyden , fyn veele

vleesfibersjens gebrooken : ende in een andere ontledin-

ge van een Poot, fag ik feer diftinkt drie trekkers, en

aan een vierde twyfreide ik.

Een gedeelte van een van d^e trekkers is met zoo
veel vleesfibertjens befet , die van de trekker nkt fyn

afgefcheurt, dat men geen trekker kan bekennen, als

hier in de gefeyde figuur met G H N O. wert aangewe-

fen ^ en zoo üet men het ook ten deele ontrent 1 K L.

ende S. Nu moeten wy vaft (lellen , dat de trekkers

doorgaans met de vleesfibertjens fyn befet en vereenigt

;

ja in zoo een menigte , dat ik veelmalen de trekkers

uyt de Pooten van de Vliegen hebbe gehaalt ; zoodanig

,

dat men geen trekker konde bekennen , ten ware men
de vleesfibertjens daar van fcheyde.

Vorders hebbe ik meermalen gefien , dat in een

vleesfibertje fes ftriemtjens in de lengte lagen. Dog uyt

hoe veel ftriemtjens zoo een vleesfibertje beftaat , was
voor my niet na te fpeuren.

In de gefeyde figuur wert een gedeelte van den trek-

ker met HIMN. aangewefen , daar de vleesdeelen fyn
afgefcheurt ; ende daar men klaar konde bekennen , dat

de trekkers uyt lange deelen waren beftaande.

Tuffen
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TufTen F G O. wert aangewefen een (tukje van een

bloetader , dat na alle apparentie doqr my in zoo een

ongefchikte ordre fal gebragt fyn. Nu quarnen my ook
'm de g;efeyde Fig. voor twee lange dunne deelen , die

met ÖPM. ende Q_V R. fyn aangewefen , welkers ge-

bruyk voor my verborgen is.

Als wy nu gedenken , wat al byfondere bewegingen

zoo een Poot van een Vlieg kan te weeg brengen

,

200 moeten in de Poot van defeive zoo veele byfondere

uytwerkingen van de trekkers , ofte van de vlees-

fibertjens ."afhangen.

Sien wy nu op een kfeyne plaats van de trekkers

,

met wat een menigte van vleesfibertjens defelve fyn be«

fet ; ende als men Hek dat 'er maar drie trekkers in de

Poot van de Vlieg fyn , ende die meed alle vereenigt

fyn van binnen tegen het harde hoornagtig deel van de
Poot , die de Poot een meer als gemeene (tyfte en

ftarkte aanbrengt , ende die , (tel ik valt , voor been ver-

ftrekt. En als wy dan nog gedenken aandefesPooten

van de Vlieg , ende het verdere gedeelte van het lighaam
,

mogen wy wei weer feggen , O diepe verborgenhey t

,

hoe weynig is 't dat w7y weten

!

Alzoo my ook een bloetader , die in myn oog leer

groot was, in de Poot van een wilde Honigbye voor-

quam , hebbe ik defelve ook laten afteykenen ; op dat

men foude mogen fien , uyt wat een kringswyfe maakfel
200 een bloetader beftaat ; als hier Fig. 8. met WX,
wert aangewefen.

Als mede een kleynder ader , als 'm Fig. 9. met
A B. wert aangevvefen ; ende der felver kleynder ader-

takken D C.

O En
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En gelyk ik meeft doorgaans befig was gevveeü;

om het vlees uyc het hoornagtig weien van de Poot

van de Vlieg te halen , zoo narn ik nu in gedagten

,

zoo het de handen van mynefeerhooge jaren toelieten,

de Pooten van de Vlieg, hier vooren verhaalt, inhaare

lengte te doorfnyden ; om , was het doenlyk , te ontdek-

ken de vereeniginge die de vleesfibertjens met het hoorn-

agtig wefen van de Poot hadden.

Ik hebbe dan verfcheyde Pooten van de Vliegen met
twee fneden in haar lengte als doorklooft ; ende het

geene my aanllont voor het Vergroot -glas gebragt;

waar van ik maar een kleyn gedeelre hebbe laten af-

teykenen , als hier Fig. 10. met E F G H. wert aange-

wefen.

En alzoo de harde fchors van de Poot niet wel te

doorfnyden was , hoe fcharp een mesje ik daar toe ge-

bruykte , zoo drukte ik het hoornagtig deel wat tot mal-

kanderen ; 't welk ik op het glas leggende , weder wat van

een fpreyde, ende dus het Mvq, zoo veel de Teykc-
naar het konde navolgen , liet aftekenen ; alwaar my nu
meer als voor defen bleek , dat de vleesfibertjens van

binnen aan de hoornagtige fchors waren vereenigt: en

alhoewel my in die ontdekkinge niet in 't oog quamen
de Trekkers, zoo moeten wy egter vaft Hellen , dat 'er

meer als een in moeten fyn ; want wy konnen niet be-

grypen , dat zoo veel vleesfibertjens , die rontomme van

binnen aan de fchors fyn vereenigt, aan eaiQn trekker

foude konnen vereenigt fyn ; of defelve moeden fig aan

de trekker met uytnemendedunheyt vereenigen, datvvy

niet en fien; maar wel dat de vleesfibertjens zoo dik fyn
aan den Trekker , als aan de binne fchors. Dog het geene

wy
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Wy ontdekt hebben, is weynig, by het geene inde Poot

van de Vlieg opgeflooten ieyt.

Alzoo nu een gedeelte van een bloetader , met deflèlfs

takken , feer naakt op de vleesfibertjens lag , 200 hebbe

ik dat deel mede laten afteykenen , als in de gefeyde

Fig. 10. met IK wert aangewefcn. Wat nu E F. ende

GH. belangt, dat is de harde fchorfTe , oftedehoornag-

tige huyt van de Poot , die in de Vliegen voor been

verflrekt , als hier vooren nog is gefeyt.

Vorders hebbe ik verfcheyde Vloyen hare Pooien
afgefneden , ende uit eenige van defelve het vlees ge-

bragt. Dog het meefte vlees lag zoo verwart door mal-

kanderen , dat men niet wel een afteykening daar van

konde maken : en om dat ik ook vlees uyt de bord

van de Vloy hadde gebragt , oordeelde ik het laatftc

het befte te fyn.

Fig. 11. LMNO. verheelt een kleyn gedeelte van

het vlees uyt de borfl van een Vloy ; waar van de vlees-

fibertjens mede met ringswyfe deelrjens fyn verfien , die

ik veelmaal met groot playfier hebbe befchout : alwaar

ook met L. wert aangewefen een Trekker. En na myn
opmerkinge zoo oordeelde ik , dat de vleesfibertjens

van de voorgaande Diertjens viermaal dikker fyn, als

die van de Vloy; namentlyk, als de diameter van een

vleesflbertje van een Vloy doet een , dat dan een vlees-

übertje van de voorgaande Schepfels doet twee.

Na defen hebbe ik getragt het vlees van de Mier
my felven voor de oogen te Hellen ; ende dat hebbe

ik niet naakter , ofte dat vleesfibertjens meer van een

gefcheyden lagen , konnen ÜQn , dan wanneer ik de

Pooten van de Mier van de bord van de Mier aftrok

;

O 2 in
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in welk doen my verfchsyde malen is voorgekomen^

dat eenige vleesfibertjens van de bord aan de Pooten

valt gehegt bleven, die Fig. n. met PQJl. aangewe-

fen word: in welke vleesfibertjens men medefeer naakt

kan bekennen de kringswyfe inkrimpingen, die de vlees-

fibertjens genieten, als defelve in haar ruil leggen. Met
PSYR. wcrt het lid van de Poot, naad het lighaam

van defelve leggende * aangewefen : ende het geene met
STXY. wert aangewefen , hebbe ik voor een tweede

lid aangefien , ende TVWX. is een gedeelte van het

volgende lid.

Vorders hebbe ik de kleyne Diertjens , die men de Myt
noemt , na myn vermogen onderfogt : en hoe naeuw-

keurig ik toefag , zoo en hebbe ik geen vleesfibertjens

konnen ontdekken; alhoewel het by my vallitaat, dat

defelve Diertjens daar mede begaaft fyn ; ende dat de

itofïè, die ik door 't Vergrootglas quamtefien, viees-

deelen waren , die in 't onderfoek door my waren ver-

bryfek. Maar wel is my voorgekomen , dat ik meer als

eens een volkomen Ey uyt haar lighaam haalde ; ende

dat het Eyerneft met Eyeren van byfondere grootheden

-zoo was
s
verfien, als ofwy met onfe bloote oogen het

Eyerneft in. een Hoen fagen.

Ik hadde wel gedagt , dat ik mede eenige inkrim-

pinge in de Trekkers van de Pooren der Vliegen foude

ontdekt hebben ,
geiyk ik die in de Trekkers van groote

Schepfels had gefien.
t

En hier op neem ik weder een ftuk vlees van een Wal-
vis, dat feer hardt gedroogt is ; en alwaar een groote Trek-
ker is: door welk ftuk "vlees een gat met een mes, digte

by den trekker
, geftooken is ; waar door een touw ging

,

daar
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daar het (luk aan opgehangen was ; zoo dat de trekker

in een bogt was uytgerekt.

De dunne deden nu, die ik in den Trekker vanhec

Walvis vlees door het Vergrootglas quam te fien, be-

flonden uyt uytnemende dunne lange deel tjens, die als

in een regre linie lagen ; dog als ik defelve nat maakte

,

ende voor het Vergrootglas bragt, veranderden de regt

uytleggende lange deekiens met der felver inkrimpingen,

als hiet met Fig. 13 tuflenA endeB.isaangewefen.

Maar ab vvy nu fien , dat de lange dunne deelriens

,

waar uyt de trekker uyt de root van een Vlieg bedaar,,

ende de lange dunne deeitjens van de trekker van een

Walvis, dat 200 een onbefchoft groot beeit is, gelykiir

dikte zyn ; en dat de groote vandelaadleaiJeenlyK.be-

ftaat in de meerderheyt en lengte van deelen , zoo liaan

wy als verbaaft : en het foude noyt in onfe harfenen

konnen komen, ten ware wy iulks lagen. En ik ilcl

vaft dar het met der fel ver inkrimpingen, enuytrekfcin-

gen, mede zoo gelegen is gelyk in alle de andere Trek-

kers, en vleesdeeien.

Ik beek my ook in , dat in de Walviflên de vlees-

fibertjens van verfchiliende dikte fullen fyn; om dat de

WaivnTen en veele andere Vifïen-,. 200 lang fy leven,

in groote toenemen , als hebbende fagte beenen, die

doorgaans in groote toenemen ; en ook omdat geen ver-

andering van de lugt , en ook geen quaat water in de

Zee (die altyts beweegt) onderworpen lyn : en zoo is

het ook gelegen, beek ik my in, met andere VirTen.

Ik hadde ook gedagt , het groot Vliegende Schepfel ,.

dat men onder de bloedeloofe Dieren rekent, en weikers

wieken met fchilden fyn bedekt f 't welke de kinderen:

O 3 goude
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goude Torren noemen , te beztgtigen. Defe Schepfels

hebbe ik van de Somer niet vernomen ; en men heeft

tot my gefeyt, dat men defeive in de Tuynen niet en

heeft geilen.

Ik wil hoopen, dat in de(en eenige ontdekkingen

Tullen gevonden worden , waar in gy 1. Hoog-Edele

Heeren,. behagen fult vinden. En ik fal met feer veel

agtinge blyven

Hoog~Edele Beeren
,

Uw onderdanigüe Dienaer

ANTONI van LEEUWENHOEK,

p. S. Heden, als ik defe fluyte , ontfangeik, Hoog-
Edele Heeren , uwen feer aangenamen van den

1 6. Juiy , nevens een bondel Phil: Tranfa&ions ;

die een bediende van fynHoog-Edelheyt, den
Heere van Boetfelaer , t'mynen huyfe brengt. Ik

blyf voor dat onverdiende prelent ten hoog-

flen dankbaars en fal, by gefontheyt, binnen

korten tyd eenige weynige van myne nadere

waarnemingen U E. Hoog-Edele Heeren latea

toekomen.

XII. BRIER
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I E F.

"Drie foorten van Muggen. Muggen zonder angels. Muggen
met angels , en hun maakzei, Grooter foort van Muggen ,

die ook angels hebben. Het vleefch uyt de Vooten van de lejie

foort onderzocht. Tder vleefchfibertje ook met ringswyze

inkrimpingen voorzien. Opmerkingen op een goude Torre

gedaan. Ve vleefchfbertjens van een goude Torre fchynen

niet omwonden te zyn met membraantjes » maar yder

vleefchfibertje fchynt met een byzonder rokje bekleedt te

zyn. of de fibertjens van zoo een Poot van binnen aan

het harde hoornachtiqe deel van de Poot gehecht zynt

Doorensgewys puntige deelen , op de Pooten van een goude

Torre fiaande. De membraanen , van binnen tegen het

hoornachtige deel van de Poot aanleggende , onderzocht : hoe

dik die membraanen op een leggen ? Die membraantjens

befchreven. Een Vlieg onderzocht : het hoornachtige deel

van de Poot , en het membraantje dat het hoornachtige

deel bekleede , fcheenen te befiaan uyt rondachtige bolletjes.

Mufculs in de Pooten van een Vlieg ontdekt. Zedlzaame

ondervindingen omtrent een vliegend Schepzel* Spek-eeter

genoemd. Geduurige inkrimpingen en uytrekkingen in de

vleefchfbertjes van de gemelde Spek-eeter. Dezelve onder*

vinding in verfcheyde zoo genaamde $pek*eeters waarge-

nomen. De inkrimpingen en uytrekkingen wierden niet

waargenomen in de vleesflbertjes van Vliegen. Nieuwe

opmerkingen omtrent de wilde Honigby. De wilde Honig'

by laat haare angels in de Uchaamen nietjleeken , gelyk

de tamme Byen, De voorgemelde beweging , ofuytrekking

w
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gn inkrimping , ook in de vleefchfibertjes van de wilde

Honigby gezocht : maar fchier te vergeefs. Veele vleefch*

firiemtjes leggen fchuyns in de Vooten der vliegende Schep-

' z>elen. In de vleefchdeelen van een Mugge-poot geene be-

weging ontdekt. Waarneemingen omtrent het vleefch van

een zeer vette Koe. H^aarom de gemelde bewegingen der

vleefchfibertjes meer gezien worden in kleyne Schepzekn »

gelyk Vliegen , dan in groote Schepselen ; namentlyk om
dat in de kleyne beesjts yder vleefchfibertje met een mem»
braantje is omvangen , en dus voor een mufeul kan ver»

firekken 5 het welke zoo niet gelegen is in de viervoetige

Dieren Vordere opmerkingen op de vleefchfibertjes van de

gemelde Koe. D* ringswyze inkrimpingen van de vleefch»

fèerfjes bijlaan niet uyt eene circulaire rondte Hoe dezelve

van maakzel zyn. Men zal bevinden dat de inkrimpin-

gen , die de Trekkers -van een JValvïs hebben , ook om»

wenteUnderwyze of fchroefgewys gefchieden. Het zelve

ook bevonden in den Trekker , die uyt het achterbeen van

een Hoornbeeji was genomen Die Trekker koomt over een

met den Trekker van een IVah is. tiet zelve bevonden in

de Trekkers van een Hoen ea van een Muys.

In Delft den 16. Oclober 1714.

AAN DE HOOG-EDELE HEEREN,

Myn Heeren die van de Koninglyke Sociëteit te Londen.

HOOG-EDELE HEEREN.

NA het afgaan van myn laatfte fchryven , hebbe

ik defe volgende waarnemingen weder op bet pa-

fier geftelt. Onder
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Onder de Muggen , my bekent , vinde ik drie foorten

;

van dewelke federtveele jaren, over het water dat voor

myne huyfinge loopt, een groote menigte wolksgewyfe

te voorfchyn koomt; die men feyc, dat des nagtshaar

tegen het verwulffel van de brugge te ruft begeven

;

welke Muggen geen angels hebben : dus men van de

felve niet geplaagt wert.

De tweede foort is feer na van gelyke groote ; defe

hebben angels, en fteeke^n feer vinnig; en hare wieken,

beenen , ende de kooker waar in de angels geplaatft

fyn , fyn met een overgroot getal veertjens befet. Van
d^fe hebbe ik 'er van defe Somer feer weynig gefien.

De derde foort is wat grooter , en heeft ook langer

Pooten; anders fynde gelyk delaatfigefeyde. Van defe

hebbe ik 'er maar twee van de Somer genomen.

Ik hebbe de laatftgefeyde haare Pooten van haar

lighaam gebrooken , en defelve op een glas geplaatft

,

om door een penceeltje haare veeren van de Poot af te

vagen , door behulp van wat water ; om dat my dq.

veeren hinderlijk waren, in 't uytbrengen van het vlees

u}7 t de Pooten.

En het vlees dat ik oordeelde , dat men beft foude

konnen nateykenen , ende daar het minfte vlees aan de

trekkers was, hebbe ik voor het Vergroot-glasgeftek,

en laten afteykenen : waar in twee trekkers , met eeni-

ge vleesdeelen befet, werden aangewefen , als Ffg. r„

B CD L. de eene trekker : ende E F G. de andere trek-

ker; die niet uyt het dikfte van de Poot van de Mugge

,

maar uyt een van de dunfte leden hebbe gehaalt ; fyn-

de ABC. een kleyn gedeelte van het uyterfte deel van

het lid.

P In
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ïn de gefeyde figuur fien wy , dat eenige vleesfibertjens

als met een punt valt fyn; en weer andere, dat die met
haar e g3ntfche dikte aan de trekkers fyn vereenigt : dar

my meer in het vlees uyt de Pooren van de vliegende

Schepfels is te vooren gekomen.

Hier fag ik nu mede , dat yder vleesflbertje mee
zoodanige ringswyfe inkrimpingen was verfien, als ik

van andere kleyne Schepfels haar vleesdeelen hebbe ge-

feyt; en wat belangt de lange en gladde deelen , in de-

fel ve Fig. met LlM. ende HIK. aangewefen , die

met geen deelen fyn befet , ende die ik doorgaans

in de Pooten van de vliegende Schepfels hebbe ont-

dekt, hebbe ik my fe!ven wel ingebeelt, of mede niet

wel voor trekkers mogten vertrekken; om dat ik wel

gefien hebbe , dat defelve in het lid , met E B. aan-

gewefen , ten deele met een ronde knop waren verfien

,

en ook in een holte van het lid geplaatfl: waren.

Nu hadde ik bekomen een vliegend Schepfel dat

men een goude Torre noemt; welk Schepfel ontrent }

van een duym lang, en * duym breet was.

Nu begeerde ik onder andere myn befigheden te on-

derfoeken , of yder van de vleesfibertjens mede niet om-
wonden lag met membraantjens , gelyk ik van 't vlees

van de viervoetige Dieren hebbe gefeyt. Dog ik hebbe

fulks niet konnen ontdekken; maar eer vaftgeftelc, dat

yder vleesdeelcje van alle die kleyne vliegende Schepfels

meteen byfondere rok was verfien ; te meer, om dat

defelve aan den anderen niet waren vereenigt : want
zoo ze aan den anderen waren vereenigt, zoo fouden de-

felve zoo niet van een fcheyden als ik doorgaans waar-

neem;
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neem ; ende ten anderen , beek ik my in , zoo de-

felve met membraantjens waren omwonden , foude ik

defelve veelmalen ontdekt hebben : daar ik nogtans

,

als ik de vleesfibertjens , uyt de vliegende Schep-

feltjens , op het glas laat droogen , noyt gefien hebbc

dat ze als 'm een lighaam vereenigden ; maar yder

blyft op fig feiven, als of ze met een huyt waren om-
vangen.

Ja het is my verfcheyde malen te vooren gekomen

.

dat ik my valt inbeelde , dat yder vieesdeeltje , dat

wy een fiberrje noemen , een vleesmufcultje is ; want
ik fie in eenige van defelve fu'ke dikke (triemen , dat ik

die niet voor een enkeld fïriemtje aanfie, waar uyt zoo
een vleesfibertje foude beilaan; om dat ze te dik in myn
oogenfyn: want defelve fouden veel dikker fyn , dan die

dunne deelen , waar uyt een vleesfibertje van een Wal-
vis is beftaande.

Nu nam ik in gedagten , of niet wel de vleesfibertjens

van binnen tegen het harde hoornagrig deel van de Pooc

mogten gehegt fyn ; dan of het hoornagng deel met een

membrane mogre fyn bekleedc.

]k hebbe dan de Pooten van het vliegende Schepfc!

in haar lengte doorfneden, ende van de vlecsdceien (die

dikker fyn als in de andere vliegende Schepfels) ont-

bloot, ende vernomen, dat de membranen, die tegen

het hoornagrig deel van de Poot lagen , meer als een

dik op den andere lagen. In dit doen is my tweemaal
te vooren gekomen , dat van de doornsgevvys puntige

deelen , die veelen van buyeen op de Pooten ftonden

,

eenige op de vliefen of de membrane {tonden; waar

uyt ik oordeelde , dat de doornagtige deelen , die ik

p z quam
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quam te fien , alleen de inleggende doornagtige deelen

waren , waar mede defelve fyn verfien.

En omme zoo veel my doenlyk was na te fpeuren,

boe dik de membrane van binnen tegen het hoorn-

agtige deel van de Poot aanlag; zoo hebbe ik met een

fcharp mesje van het hoornagtig deel van de Poot , dat

feer hart is , van buyten een fchibbe afgefneden;

zoodanig, dat ik de membrane, die van binnen tegen

het hoornagtig deel aanlag , mede doorfnede ; om zoo
doende te mogen bekennen, hoe dik de membranen

op een lagen ; waar van eene fchibbe met Fig. i m

NOP Q_R. wert aangewefen. Ende met N S T V R.

wert aangewefen de fnede , die door de membrane ïs

gegaan; ende WXY. is een gedeelte, beek ik my in,

daar de vleesfibertjens hebben gelegen, cndc nu als een

ledige plaats was.

Als wy de doorfnede deelen van T. tot X. tellen,

zoo fullen vvy feggen (het opperde ofte de fchors van de

Poot aan een fyde geftelt) dat 'er vyfmenbranenopeen
leggen: en ik hebbe waargenomen, dat het fchorsagti-

ge deel , het bovenlte van 't fèlve niet gerekent, twee

dik op een leyt. Ende dit zoo fynde , zoo leggen de

membranen drie dik op den anderen; en ik hebbe meed:

doorgaans gefien dat ócfe op een leggende mem-
braantjens uyt lange, deeltjens beftaan , die dwars en

ook kruysgewys door en over malkanderen loopen

:

die den Teykenaar zoo veel heeft nagevolgt, als in fyn

vermogen was.

Vorders bragt men tot my een vlkgent Schepfel,

zoo groot als een Honigbye , die men op myn plaats

ihadde vinden loopen. In dit Schepfel wazen de hoorn-

.
agtige
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agtige deelen fagt, in vergelykinge van onfe gemene
Vliegen ; wiens Pooten ik ook doorfogc.

Dog heb niet meerder daar ingefien als ik van de Poo-
ten van andere Vliegen hebbe gefèyt. Alleen fcheen

my het hoornagtig deel van de Poot te beftaan als

uyt in een gefchikte ronde bolletjens : en het mem-
braantje , dat ik van binnen van het hoornagtige af-

nam , fcheen mede te beftaan uyt ronde bolletjens ;

die ik my inbeelde dat zoo ingedrukt waren van het

hoornagtige ded van de Poot.

Ik hebbe hier vooren gefeyt, dat het geene ik voor

vleesfibertjens hadde aangefien, wel vleesmufcultjens

mogten fyn ; en alzoo nu een gemeene Vlieg voor
myn venfter quam vliegen ; die immers van het

grootfte flag van die foort was , zoo haalde ik het

vlees uyt alle de Pooten , ende ikfag twee mufcultjens

van een Sants groote leggen , die ten deelevanbloet-

aderen waren omvangen , en waar in men net fag leg-

gen , ende fèer wel konde onderfcheyden , die deelen

die ik voor mufcultjens aanfag , ende die in de lengte

geftrekt lagen , als hier een van defelve met Fig. 3.

A B C D E F. wert afgebeelt : welk vleesmufcultje

ik oordeelde , dat niet uyt een van de Pooten was

;

maar dat met het afbreeken van de Pooten eenig vlees

uyt de borft aan de Pooten was vaft gebleven
;
gelyk

my meermalen is te vooren gekomen.
Nu bragt men tot my een vliegend Schepfel , dat onfe

kinderen een Spek eeter noemen ; 't welk Fig. 4. met
G Hï K. word afgebeeldt ; en hoewel ik vaft (lelde dat

het vlees in de Pooten my niet anders foude voorkomen
als ïk in andere vliegende Schepfels hadde vernomen»;,

P 3 zoo
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zoo haalde ik egter tot tydkortinge het vlees uyt

de Pooten ; en alzoo de Pooten my meer als eens

van het glas vielen , zoo maakte ik het glas , waar
op ik een Poot plaatfle , w-at nat ; op dat defelve des

te beter op het glas fbuden blyven leggen , waar toe

ik ook wel gebruykte het fpeekfel uyt myn mont.

Dit vlees door het Vergroot-glas bcfchouwende , fag

ik met de grootfte verwonderinge , dat meed alle de
vleesfibertjens, daar ze niet te dik op den anderen la-

gen , in een beweginge waren ; zoo met het intrekken

,

ais met het uytrekken : en dat zoo een vleesfibertjc zig

in een bogt , ofte ook wel in twee bogten was bewe-

gende ; ende die vleesfibertjens, dewelke van anderen
meerendee! bedekt waren , bogen fig in hare bewegin-

gen , zoo verre fy voor het gefigt bloot lagen , nu ter

regter en dan ter flinker fyde; dog feer feedig , fonder

dat eenig deel van plaats veranderde. In 't kort , ymant
niet wetende dat hy het vlees uyt de Poot van zoo een

gering Schepfel (in ons oog) getrokken had, foude
wel (weeren , dat hy een groot getal van levende

Wormtjens fag : en het is den menfeh niet te doen
geloovcn , dan dio felfs het gefigt daar van heeft.

De^c bewegingen , die ook wel vertraagden , hebbeik

meermaal waargenomen , dat fèer na vier minuiten

duurden. En'gclyk ik niet gewoon ben meteene waar-

ncminge my te vergenoegen , zoo hebbe ik twee da-

gen agter den anderen eenige weynige van de gefeyde

vliegende Schepfelen laten vangen; en in alle een ende

defclfde uyt komft gehad. En alzoo ik zoo een ver-

wonderens-waardig gefigt niet alleen voor my wilde

behouden ; ze o hebbe ik een Liefhebber in de Natuur-

kunde



SENT>-SRTEFEK. ïï 9

kunde tot my verfogt , ende den fel ven deel gegeven

aan het verhaalde gefigt : die meermaal feyde , im-

mers fyn die wonderen den menfeh niet in te prenten,

die het gefigt daar van niet en heeft. En hoewel de

meefte bewegingen van vleesfibertjens gefchiedden , als

deiêlve van de trekkers waren afgefcheyden : hebbe ik

cgter eenige wel fien bewegen , als ze nog aan de trek-

kers met een eynde waren vereenigt.

Ik hebbe zoo een verhaalt Diertje laten afteykenen*

of eenige Heeren defe myne waarnemingen geliefden

na te volgen ; als hier Fig. 4. met G H I K. wert aange-

wefen: te meer, om dat men die bewegingen in ande-

re vliegende Schepfels zoodanig niet en ziet.

Ook hadde ik een van onfe gemene groote Vliegen

,

als hier vooren is verhaalt , die ik mede de vlees-

fibertjens uyt hare Pooten haalde : alleen om te fien

,

of ik in de vleesfibertjens eenige beweginge konde ge-

waar werden : maar van hondert vleesfibertjens fag ik 'er

maar een bewegen. En ook zoo nam ik een van de

kleyne Vliegjens, die men wat langer by ons verneemt;

en ik befag mede het vlees uyt de Pooten ; en ik kon-

de niet anders fien , dan feer weynige beweginge aan
de vleesfibertjens.

Nu hadde men nog een foort van een wilde Honigbye
tot my gebragt , welke Byen feer fel fteeken. En hoewel
onfeHoningbyen hare angels in de lighamen laaten ftee-

ken, ende defelve niet konnen te rugge trekken , zoo
dat een gedeelte van haare lighamen aan den angel vaft

blyft, waar door fy moeten fterven: zoo hebben deCe

Schepfels in tegendeel haar agterlyf zoo flark , dat ze
de angels weder te rugge konnen trekken.

Vit
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Dit vlees uyt hare Pooten heb ik meermalen op'

nieuw befchouwt, alleen op dar ik ook een beweginge

in de vleesfibertjens foude ontdekken. Dog ik fag alleen-

lyk aan eenige feer vveynige vleesfibertjens zoo een

weynige beweginge , endc dat voor een zoo korten tyd

;

dat ik de felve niet dan met de grootfte opmerkinge

kondc bekennen.

V orders hebbe ik in meefl alle vliegende Schepfels

waargenomen , dat veele vleesfibertjens langer waren

,

als de diameters van de Pooten fyn , waar uyt ik een.

befluyc maakte , dat veele vleesftriemtjens fchuyns in

de Pooten lagen.

Wyders hebbe ik ook het vlees uyt de Pooten van

een Mugge befchouwt ; dog geen de minde beweginge

aan de vleesdeelen konnen gewaar werden.

Aizoo ik een Huk vlees van een agterbeen van een

uytnemend vet Hoorn- beeft in myn huys hadde ; zoo
hebbe ik weder op nieuw het felve door het Vergroot-

'

glas befchouwt, ende wel dat deel van het vlees, dat ik

oordeelde , dat in de beweginge van het lighaam de

meefte uytrekkinge cnds inkrimpinge onderworpen was

:

als mede daar ik oordeelde, dat het vlees, als het aan

de balk hangt, de minfte uytrekking heeft uytgeftaan..

Te meer , om dat ik de ringswyfe inkrimpingen van

de zoogenaamde vleesfibertjens in de Pooten van de

kleyne vliegende Schepfels feer naakt konde bekennen;

daar men die gefeyde inkrimpingen in de groote Schep-

fels naeulyks konde bekennen , en wy fomtyts maar
giffen moften, dat wy die fagen: het welke ik my in-

bedde dat hier van afhangende was, om dat in de vlie-

gende Schepfels, dk wy den naam van ïnfeclen geven

,

yder
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y3er van die vleesfiberrjens, als gefêyt hebbe, op2ich
felven met een membraantje is omvangen ; ende dus
yder als voor een mufcul kan vertrekken : daar in te-

gendeel de vleesfibertjens van de viervoetige Dieren niet

als in een membrane leggen omvangen ; ende dcfehc
door de membranen zoo aan een gefchakek fyn 3 dat ze
door die aan-een-fchakelinge van de membranen veele te

gelyk een mufcul uytmaken; waar door clefelvefchynen

als aan een vereenigt te fyn , ende daarom niet wel van
den anderen en fyn te fcheyden : en zoo men fulks al

komt te doen, zoo rekt men de vleesfiberrjens , dïefeer

fagt fyn , in haar lengte doorgaans zoodanig uyr , de dat

ringsvvyfe inkrimpingen niet in die deelen blyven.

Vorders hebbe ik een enkel vleesfibertje uyt de Poot
van een wilde Honigbye, zoo als het voor liet Vergroot-

glas front , met des felfs inkrimpingen, die het heeft,

zoo als ik my inbeelt , als het in fyn ruft leyt , laten

afteykenen; zoo veel de Teykenkonft toeliet; ais hier

met Fig. 5. tuilen LM. wert aangewefen.

Ende met Fig. 6. NOP. wert aangewefen een vlees-

fibertje van het verhaalde feer vette Hoorn-beeft ; welk
fibertje hier grooter voorkomt , als voor defen by my is

aangewefen. De reden hier van ten deelen is , om dat hei-

in 't indroogen zoo niet en heeft konnen inkrimpen

,

wegens de lymagtige ftofïe , die van het vlees tot op het
glas , waar op het vlees lag , was overgegaan.

Aan dit gefeyde vleesfibertje konde men twee platte

fyden bekennen , die hier ook werden aangewefen.

ïk hebbe ook een enkel vleesfibertje , dat in 't oog
ïont voorquam, laten afteykenen, als hier Fig. 7. tuilen

Q. en R. wert aangewefen.

Wanneer wy nu de vleesfibertjens overdwars dpor-

Q. fnydzn

,
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fnydcn, 200 fulien wy bevinden dat 'er eenige weynige

fyn', die viermaal zoo dik fyn , als de geene die daar

nevens leggen : cndQ dit heeft nog meer plaats in de

visfibertjens : ende dus is het ook gelegen met Fig. 6.

Dat vleesfibertje lag niet alleen met fyne inkrimpingen

voor het gefigt; maar ook konde men een groot getal

van defelve met een opflag bekennen ; ende daar ne-

vens fag ik ook leggen vleesfibertjens , die my toefchee-

nen , dat een feer weynigje waren uytgerekt; zoo dat

men aan die niet als met de grootfte opmerkinge kond
bekennen , dat 'er nog reykenen waren van inkrimpin-

gen ; ende in die vleesfibertjens , die wat uytgerekt wa-

ren , konde men feer naakt bekennen , dat yder weder
nyt lange üriemtjens was beftaande.

ïk hebbe in myn voorgaande fchryven meermaal ge-

feyt, dat de vleesfibertjens hare ringsvvyfe inkrimpingen

hebben ; ende dat yder ringswyfe inkrimping uyt een

circulare ronte beilont : waar in ik tot defen tyd toe heb-

be komen te dwalen; want nu bevinde ik, en nu moet
men valt (lellen, dat de inkrimpingen van devleesdeelen

uyt geen circulare ronte beftaan ; maar zoodanig van

maakfel fyn , even als of wy om een naaide een feer dun
getrokken fiiver- ofkooper-draatje wonden ; ende dat wy
in het omwinden wat meer fpatie, tuffen den omgewon-
den draat, op de naaide lieten , als het filver-draatje dikis 5

of anders gelyk den draat op een koopere of y fere fchroef

loopt. En zoodanig een ingefchapen maakfel moeten

wy oordeelen , dat de volmaakfte inkrimpinge en uyt-

rekkinge is , die in de vleesfibertjens kan bedagt werden 3

ende die ik in het afteykenen van de drie iaatft gefeyde.

figuren ook gefeyt hebbe, dat men moet in agt nemen,

En die en hebbe ik niet eens, maar in verfcheyde waar-

nemin-
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nemingen, my felven feer naakt voordeoogen geftelt,

en veeïe vleesnbercjens te gelyk voor het gefigt gehadt.

Dat my, in defemynelaatfteoncdekkinge, veelmeer

ligt gegeven heeft,, als in alle myne menigvuldige na-

speuringen dïc ik ontrent de vleesdeelen hebbe gedaan.

Ende ik hebbe die waarnemingen niet alleen voor my iel-

ven gehouden ; maar aan verfcheyde verftandigeHeeren

voor de oogen geftelt; ende dat niet alleen in 'c vlees van

een Os,Schaap,Muys, maar ook in de vliegendeSchepfels.

Wanneer \vy met opm'erkinge ften'de afteykeninge

die ik hebbe laters maken van een kleyn gedeelte van

een Trekker van een Walvis , ïn myn voorgaanden

Brief gemelc, zoo lullen wy moeten beiluyten, dat de

inkrimpingen , die de Trekkers hebben > mede omwen-
telenderwyfe ofte fchroefgewys gefchicden.

Vorders hebbe ik den Trekker , die aan den agter-

voet van een Koe , of Hoorn-beeft is , laten afihyde.n ;

ende den felven door het Vergroot-glas befchouc , na

dat ik hem ten mynen genoegen van een hadde gedi-

yideert; ende hebbe Feer naakt gefien, datdeintrekkin-

ge mede gefchiet door om^venteiinge; of doorfchroefs-

wyfe draaden : en wanneer ik die hadde laten afreyke-

nen; zoo fouden defelve met de afteykeninge van den

Trekker des Walvis, 200 in fijne deelen als anders» over

een komen: ende dit hebbe ik vervolgt in de Trekkers

van een Hoen , ende Muys , ende die insgelyks zooda-

nig bevonden. Mogen wy nu niet wel feggen , nu is

de knoop , daar over zoo veel geredencaveit , en zoo
veel over gefchreven is , ontknoopt, IkM na veel agt.in-

ge blyven , enz.

ANTONI van LEEUWENHOEK.
Q 2 XIIL BRIEF.
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I E F.

Opmerkingen over de uytfpanningen ofuitrekkingen van een

Treklyn. Hoe langer zoodanige Lyn is, hoe dat de inkrim*

pingen van dezelve Lyn langzaamcr gefchieden. Zoo een

Lyn moet in 't midden , met aan deeyndcn , brecken ; als 'er

groot geweld , tot breekens toe , op gedaan word. Bit word
op de vleefcbfibers toegepafi. De vleefchfibertjens van een

Hoornbeejl , en die van een Muys , z>yn van eene en de*

zelfde dikte. Alleen is *er eenig onderfcheyd in de veelheit

van de omwentelende intrekkingen ofe uytrekkingen. Hoe

lanver de vleefchfibertjes zyn , des te meer tyd word y

er

vereyfcht tot de inkrimpingen derzelven. Bygevolg konnen

de Pooten van een Muys veele maaien bewogen worden ,

tegen dat de Poot van een Os eens bewogen word , enz.

In Delft den 4. Novemher 1714.

AAN DEN WEL -EDELEN HEERE,

Den Heer Mr. ADRIAEN van AS SENDELFT»
Raat ende Out- Schepen der- Stad Delft.

WEL-EDELE HEERE.

DE agtinge en bevattïnge die U Ed. hebt in myncbe-
fchouwingen, die de verftandige werelt tot nog

toe onbekent fyn geweeO: , doet my de vryheyt neemen »

van ócfc myne aanteekeningen U £d, toe te fenden.

Wanneer
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Wanneer ik over eenige jaren een lange Lyn fag ma-

ken , daar onfe Paarden de Trek-fchuyten mede voort-

trekken , ende dat men verfcheyde van dcfe Lynen die

gemaakt waren fterk uytfpande, ende dat defe üytrek-

kinge Iangfaam gefchiede; zoo nam ik zoo een uytge-

fpannen Lyn in de hand , ende ik trok defeive met
kragt nog verder uyt ; ende ik Het die weder in-

krimpen ; welk uyrrekkingen ende inkrimpingen Iang-

faam gefchieden. Hier uyt befloot ik , dat hoe langer

zoodanige Lyn , te weeten van defeive dikte , was ; hoe

langfamer dcfc inkrimpingen moften gefchieden ; en

bygevolg dan hoe korter de Lyn was , hoe vaardiger

die Lyn foude inkrimpen. Ende daar nevens ftelde ik

vaft, dat defe Lyn, wanneer men een gewelt, totbree-

kens toe, op defeive quam te doen, niet aan ofte on-

trent de eynden , maar in 't midden van de Lyn moft

breeken, als aldaar liet meeft gewelt lydende; en by-

gevolg dan , daar 't meefte gewelt was , moft ook de

meefte uytrekkinge gefchieden : ende dus en konnen
alle de deelen van de Lyn niet te gelyk inkrimpen.

Wanneer ik nu weder op nieuw de vleesiibertjens van

de Muys uyt het agterbeen van defeive befchoude,

om de omwentelende ofte fchroefswyfe inkrimpin-

gen mede te ontdekken , gelyk \k van een Hoorn-beeft

hebbe gefeyt ; hebbe ik defeive immers zoo naakt

my felven voor de oogen geftelt , en nevens malkan-
deren voor het Vergroot-glas gebragt ; op dat men ne-

vens my niet alleen de omwentelenswyfe inkrimpin-

gen, maar te gelyk ook de dikte van de vleesfibertjens

foude bekennen: hierinbeftaande, dat de vleesiibertjens

%
7an een Hoorn-beeft, ende die van het kleyne Diertje

Q 3 de
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de Muys , van een ende defelve dikte fyn ; alleen met
dit onderfcheyt , dat de omvventelende intrekkingen

ofte uytrekkingen van de vleesfiberrjens van een Muys
digter ofte in korte fpatie wat meerder fyn , dan in een

Hoorn-beeft ; en zoo is het ook gelegen met de Trek-
kers. Gelyk- ik hier vooren hebbe gefeyt , hoe een

Lyn korter is , hoe vaardiger defelve in de lepgte in-

krimpt.

Als wy nu dek inkrimpingen ende uytrekkingen

overbrengen tot de lengte van de vleesfiberrjens van
een Os , ende de lengte van de vleesfiberrjens van een
Muys» ende bemerken dat de vleesfiberrjens, hoe lan-

ger dat ze fyn , hoe meerder tyd dat 'er vereyft wert
tot de inkrimpingen van defelve ; zoo konnen de Poo-
ten van de Muys , dit zoo fynde , in 't voortioopen

veelmaal bewogen worden , tegen dat de Poot van een

Os eens bewogen wert ; en bygevolg dan , hoe kleyn-

der Dieren , hoe vaardiger defelve haar leden konnen
bewegen ; het hinder van de lugt , daar door de bewe-

ginge moet gefchieden , aan een zyde geftelt. Ik fa!

met veel yyer blyven , enz.

ANTONI van LEEUWENHOEK.

XIV. BRIEF,
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/
Een gedeelte van den Trekker , uyt het achterbeen van een

Os , overdwars doorfneeden. De dunne fchyfjes van zoo

tenen Trekker , natgemaakt zynde , fpreyden z>ich uyt in

grootte. Overgroote menigte van Membraanen in de door»

Jneede deeltjens van zoo eenen Trekker ontdekt. Een groot

getal deeIen , in de ruimte van een grofZand ., doorfneeden.

Moeite te vergeefs gedaan om de lange deeltjens des Trek-

kers van de vliezen tefcheyden. Bedenkingvanden Auteur

of in de groote membraanen , die in zoo een Trekker zyn ,

ook geen bloetvaten zyn , die de 'Wey van het bloed over-

voeren. De Trekker van een Hoorn-beeft , die buyten op

het gewricht van des zelfs achterbeen lag , doorfneeden. In

yder overdwavfchefneede veelvuldige Vaten en Membraanen

ontdekt. Onbedenkelyke menigte van Trekkers doorfneeden
;

welke Trekkers zich door de Membraanen verfpreydden.

Tder gedeelte vaneen Trekker , niet grooter ah een Zand , is

omvangen van een dwarsbomende Trekker. Die overdwars-

hopende Trekkers hebben ook haare omwentelende inkrim-

ping. Het is noodigdat de Trekkers in haare lengte « op de

gewrichten , voorzien zyn met overdwarsloopendeTrekkers.

Beneden de gewrichten geene overdwarfche Trekkers ge-

vonden, Al het gezeide even eens bevonden in de Trekkers

die op de gewrigten van een Schaap en van een Hoen had-

den gelegen. Het zelve in den Trekhr van een Muys onder-

zocht , en hoe verre gelukt. Het zelfde ook ondervonden

in de Trekkers van een Haas 5 maar in een Haas zyn de

overdwarskoponde Trekkers zoo menigvuldig niet als in

een
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een Os. De omwentelende inkrimpingen ook ontdekt in

kleyne Trekkers. Onbedenkeljk getal van dunne deeltjes %

uyt dewelken een Trekker beftaat.

In Delft den 9. November 1714.

AAN DE HOOG -EDELE HEEREN,

Myne Heeren die van d>e Koninglykc Sociëteit te Londen.

HQOG-EDELE HEEREN.

IK hebbe meermalen den Trekker , die aan een (tuk

Walvis-vlees was , doorliet Vergroot-glas befchout

;

dog daar van ben ik afgeftapt , ende tot de groote

Trekker van een Hoorn-beeft , Os , overgegaan.

Ik hebbe ook gefeyt , dat ik den grooten Trekker van

liet agterbeen van een Os in fyn lengte hebbe door-

fogt. Naderhant hebbe ik den gefeyden Trekker in-fyn

lengte wat van een gefcheyden , ende een gedeelte

van defelve , clat ontrent een kints vinger dikte was

,

overdwars doormeden ; na dat het fèlve voor het mee-
rendeel was droog geworden want als het 200 vog-

tig is, gelyk men 't van 't been van het beeft affiiydt,

200 kan men 't niet aan dunne fchyven fhyden.

Defe dunne fchyven hebbe ik op een fchoon glas

geplaatft ; wanneer defelve , nat gemaakt fynde , fig

in groote uytfpreydcn : zoodanig, dat men fig moft

verwonderen over al die deelen die den Trekker uyt-

maaktcn , ende die men overdwars hadde doorfneden

:

want men lag een overgroote menigte van membranen

,

die
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die haar vcrfpreyden in fèer kleyne takken ; waarvan
veele my zoo dun voorquamen , ende dat door een

fcharp Tiende Vergroot-glas , als het dunde deel , dat

een weljiende met het bloote ook kan bekennen.

Maar het geenemy ook verwonderens waardig voor-
quam, dat was, dat ik in de fpatie van een grof fants

groote zoo een groot getal van deeien hadde door-

fneden , die alle als omtrokken lagen ; zoo dat men
feer net yder deel konde onderfcheyden : even als of
men de overdwars doorfneden vleesdeelen door het

Vergroot-glas befag : ende in yder van die deeien

konde men weder deeien bekennen ; zoodanig ofyder
een kleyne Trekker was.

Ik hebbe al myn vermogen ingeipannen , oninie de
overdwars doorfnedene deeien van den Trekker , zoo
als die overdwars doorfneden , ende nat gemaakt wa-
ren, zoodanig te laten inkrimpen , dat men de mem-
braantjens konde befchouvven , waar mede yder lang

deeltje van den Trekker mogt omwonden fyn , even
als ik met het vlees hebbe gehandek. Maar ik hebbe
daar ontrent myn genoegen niet konnen vinden; om
dat die deeien zoo naeuw aen den anderen ais vcr-

eenigt fyn , dat 'er geen de minde fcheydinge in het

droog werden gefchiede , als daar de groote membra-
nen waren : ende de red droogde zoo valt ïn een , als

of het een vad lighaam was ; waar in op eenige plaat-

ièn geen deeien te bekennen waren. En als ik de in

een gedroogde deeien weder nat maakte , zoo konde
ik de verhaalde overdwars doorfhedc deeien weder
op eenige plaatien bekennen ; dog zoo volkomen niet

,

als met de eerde natmakinge.

R Als
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Als ik myne gedagten hadde laten gaan op de me-
nigvuldige groote membranen , met haar kleyne ver-

ipreyde takjens , nam ik in gedagten , of in defe

membranen mede geen bloet-vaaten waren; niet

dat ze het bloet overvoerden , dat met de ronde

bollctjens is beladen , die het bloet root maaken

;

maar alleen de itofle van liet bloet, die wy Wey, of

Serum noemen ; 't welk de ftoffe is , waar uyt het

vet voortkomt ; het geen ik ook in de Trekkers

hebbe ontdekt.

Wydêrs hebbe ik ook den Trekker van een Hoorn-
beeft , die buyten op het gewrigt van de agtervoet,

been, van het felve leyt, van het been, waar aan het

als vereenigt was, afgefneden; welke Trekker aldaar

uier ront , maar platagtig is , loopende aan beyde de

zyden dunder.

Den Trekker hebbe ik aldaar in fyn lengte , ende

overdwars doorfneden ; en in yder overdwariclie ihe-

de, die ik quam te doen, quam ik feer veeleen menig-

vuldige vaten en membranen te ontdekken, in verge-

Jykinge by die geene , die ik te vooren gefien hadde.

Maqr het geene my nog vreemder voorquam , was

;

dat ik zgo veele
, ja onbedenkelyk veeie Trekkers

aldaar in haar lengte was doorfnydende, die fig over-

dwars langs den Trekker verfpreyden : aan welke

Trekkers men hare omvventelende inkrimpinge door-

gaans bekende : ja die Trekkers waren zoodanig over-

dwars door de Trekker verfpreyt , dat ik meermael
gefien hebbe, dat een fants groote van den Trekker,

m fyn lengte, van een overdwars loopenden Trekker

Omvangen was.

Deiè
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Defe oyerdwars loopende Trekkers , die baar ook in

onbedenkelyk veele takken verfpreyden , waren immers

200 wel verfien van omwentelende inkrimpingen , als

ik van den Trekker in fyn lengte hebbe gefeyt.

Uyc de gefeyde óntdekkinge nam ik in gedagte , of

niet de Trekkers in haar lengte, op het gewrigt, met
de overdwars loopende Trekkers moften verfien fyn.

Want voor eerft , moften de Trekkers op de gevvrigren

niet ront fyn, om dat ze aldaar veel te lyden hebben:

want in 't opftaati ende nederleggen werd de Trekkers

aldaar een hoven-gemeen gewek aangedaan , zoo met
haar in breete als in lengte uyttefettem ende defe uyt-

fettinge in breete gefchiedt ook met yder tree die de

heeften doen. En om defe uytfettinge doorgaans we-
der m haar natuurlyken ftant te brengen , was het noo-

dig dat daar overdwarfche Trekkers op de gewrigten

waren.

Ik hebbe ook veelmalen de Trekkers beneden de

gewrigten nagefogt; dog daar geen overdwarfche Trek-

kers konnen ontdekken.

AIzoo ik nu de gefeyde ontdekkingen , ende de ge-

figten van defelve, niet alleen voor myfelve wilden be-

houden; zoo hebbe ik mynen vrient AbrahamvanBleys-

W)k f der Medicine Hoftor Amtomicus , enLefer in onfe

Stad , tot my verfogt ; ende den felven ooggeruyge laten

vvefen, in 't ontftukken fnyden van den Trekker, zoo op
de gewrigten als beneden de gewrigten. Die afgefnede

deelen voor het Vergroot-glas geftelt hebbende; heb ik

onder het befcfoouwen van de gefeyde deelen van den
Trekker van hem gevraagt , of hy het felve niet quarh te

fien het geene ik hier vooren hebbe verhaak : die my tel-

R % kens
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kens antwoordc , dat hy feer diftinkt fulks quam te Tien

;

en in 't affcheyt van my te nemen, betuygde hy fyne

dankbaarheyt , niet byvoeginge, ik hebbe hier van ge-

profiteert.

Wyders hebbe ik den Trekker van een Schaap , op

de gewrigten , als ook de Trekkers op de gevvrigten en

beneden de gewrigten van een Hoen , ontleedt ; ende

ganfch geen onderfcheyt in defelve bevonden , in het

geen ik van den Trekker van een Runt, Hoorn beeft,

hebbe gefeyc.

Ik hebbe de Trekkers van de Muys op de gewrig-

ten foeken te ontleeden ; maar ik hebbe daar in myn
genoegen niet gevonden ; dog beneden de gewrigten

hebbe ik alles gefien , wat ik van een grooten Trekker
hebbe gefeyt.

Na dcfcn ben ik gevallen op den Trekker van een

Haas ; felfs op de gewrigten van den voet ; en hebbe

ganfch geen veranderinge gefien ; als alleen , dat de

overdwars loopende Trekkers, naar advenantdekleyn-

heyt, zoo veele in getal niet waren, als ik hiervooren

hebbe gefeyt.

Ais ik nu een kleynen Trekker voor het Vergroot-

glas hacide gehragt , om in den felven de omwentelen-

de inkrimpingen te fien ; zoo quamen my de inkrim-

pingen feer verwart voor ; waar over ik eenigfints ver-

ilt (tont. Maar blyvende met myn gefigt een weynig
daar op liaan , fag ik dat dek Trekker , zoo als die

aan het gefigt voorquam , uyt vier Trekkers was be-

ïlaanie; fynde yder afgefcheyden met eenmembrane;
ende yder van defclven hadde fyne byfondere onwen-
telinge; waarmede ik was voldaan.

Als
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Als wy nu een Trekker fien , die ontrent een vin-

ger dik is , ende dan gedenken aan de menigvuldige

dunne hairtjens die zoo een Trekker dik is ; ende dat

zoo een hairtjes dikte in den Trekker meer dan uyc

hondert feer dunne deelen is beftaande ; is het dan wel

te begrypen in wat een groot getal van deelen zoo een

Trekker in fyne uytwerkinge is gcdivideert.

Ik fal hier afbreeken Hoog-Edele Heeren ; en UE.
by gefontheyt , eerlang myne nadere waarnemingen
oncrent de vleesfibertjens , en hoe defelve aan de Trek-

kers fyn vereenïgt , laten toekomen , ende onder des

met yver blyven

Hoog-Edele Heeren ,

Uw onderdanigfte Dienaer

ANTONI van LEEUWENHOEK,

XV. BRIEF-
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Eet is altyd niet waar dat de vleeideelen in een kleyn Diertje

in dunte toeneemen en eyndigen aan den Trekker. In te-

gendeel zyn de meefte vleefchfibertjes 9
zoo dik ais ze zyn 9

vereenigt met de Trekkers , Vliezen , en Bloet-vaten. Be
achterfèe Pooten van een Muys onderzocht. In eenige dee-

len van de Poot , waar aan men met het bloote oog ieene

vleefchdeelen konde bekennen , twaalfTrekkers ontdekt.

Die Trekkers aan weerszyde bezet met- vleefchfibertjens •

die ook zeer ordentlyk gefchikt lagen. Bef'chryving van die

ordentlyke fchikkinge der vleefchfil?ertjes i Het geweld ,

't welke by voorb. aan de bovenfie der gemelde Trekkers

word aangedaan y dat word ook aangedaan aan de fes on-

derfe : en hoedaenlg f De Trekkers uyt de achtet voet van een

Muys zyn dunder dan een hair van ons hooft. Zy hadden

evenwel hümie omwentelende inkrimpingen. De vleefch-

fibertjes , aan die Trekkers vafi , zyn aan de andere kant

ook gehecht aan andere Trekkers. Gedagten van den Au-

teur over het vajlhechten van de bovenfle Trekkers aan

andere kleyndere Trekkers. De mufeul van een Muys in 't

midden doorfneeden , om de eynden van den grooten Trek-

ker te ontdekken. By die gelegendheii een groot e Membraan
^doorfneden , uyt dewelke veele membraantjes voortquamen.

De Trekkers en de vleefchfibertjes gelyk geformeert. De
vleefchfibertjes zyn in een zekeren zin ook Trekkers. Waar
dat de Trekkers hun eynde hebben. Degroote vleefch-mufcul

vergeleken by deflam van eenen Boom , die zich in ver*

fcheyde takken uytfpreydt : maar daar de lakken hun eynde

hebben
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hebben , hebben de vleefchfibertjes in tegendeel geen eynde.

Hoe dat de Trekker van een kan fcheyden zonder fcheu*

ringe. Vleefch uyt de groote mufcul van 't achterbeen van
een Muys voor het Vergroot-glas gebragt. Daar in twee

'Trekkers ontdekt , die niet dikker waren als ee?i hair van
ons hoofd, In zoo eenen Trekker verfcheyde ornzventelendó

inkrimpingen befpeurt : dezelve Trekkers voorzien met

fchuyns nedxrdialende vleefchfibertjes . Aan zoo eenen Trek -

ker word geen geweld aangedaan , of de andere Ijdt dat

geweld ook 5 gelyk ook alle de Trekkers en Vleefchfibertjes ,

die uyt een grooier Trekker voortkoomen. Alle de Vleefch'

fibertjes en Trekkers van een mufcul worden gelyk bewo*

gen. Verwonderens-waardige vohnaaktbeit van 't zamtn.-

flel der Mufculen^ Trekkers , Vleefchfibertjes , enz. De

Vleefchfibertjes jchynen aangeen andere Trekkers vereenigt ,

als aan de tegen overfiaande Trekkers. Hoe moeyelyk het is

het gemelde 't zamenfiel der Trekkers en Vleefchfibertjes te

vertoonen. Twee
,
ja drie Vleefchfibertjes , vereeniqen zich

fomivylen in een ander Vleefchfibertje. Al hetgeweld , dat

aan de Trekkers word &anged,aan , word ook aangedaan aan

de Vleefchfibertjes. Hoe een. Trekker evenwel veel grooter

geweld lydt als een Vleefchfibertje. Aanwyzing van 't z&*

menfiel der Trekkers en Vleefchfibertjes. Vordere aanwy»

zing hoedanig dat door het beweegen van den eenen Trekker

ook de andere Trekkers , met de Vleefchfibertjes , bcwogew

worden JVaarom in den afgebeelden Trekker geene om-
wentelende inkrimpingen befpeurt worden. Men kan dg

eynden van de Trekkers beter vervolgen in kleyne vleefch»

mufculen. De Trekkers zyn rontom met vleefchfibertjes

bezet. Korter mufculs in een Muys na^efpeurt. Vleefch'

fibertjes uyt andere vleefchfibertjes voort toornende. Aange-

wezm
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wezen hoe uyt een Trekker een Sprank , en uyt die Sprank

fuleefchfibertjes , en uyt deze wederom Spranken vaart»

koewen. Het vlees -vxn een Bonfem onderzocht.

In Delft den 20. November
1 714.

AAN DE HOOG -EDELE HEEREN,

Myne Heeren die van de Koninglykc Sociëteit té Londen.

HOOG-EDELE HEEREN'.

IK hebbe UE. over veel jaren , Hoog-Eclele Heercn,
gefchreven dat ik ontdekt hadde , dat de vlees-

dce'en , in een kleyn Schepfel , in dunte toenamen,

cnÓQ haar vereenigen , of dat haar eynde was in de

Trekkers ; maar dit en heeft doorgaans geen plaats in

alle vleesdeelen ; en ter contrarie, na myn oordeel, fyn

de meefte vleesfibertjcns , zoo dik als defelvc fyn , ver-

eenigt aan de Trekkers, ofte ook aan de membranen,
vliefen, en ook aan de bloet-va'ten. En dit laatft be-

vinde ik hoe langer hoe naakter : doch dcfe myne na-

fpeuringen fyn nietgefchiedtingrooteSchepfels. Maar
ik ben gevallen opdeMuys; ende onder veeleMuyfen,

die ik ontleedt hebbe, haalde ik de huyt van de agter-

fte Pooten: ende het beenagtig deel, dat boven de voet

was, beftont uyt vyf lange beentjens, diewy ingroote

Dieren fchinkels fouden noemen. Op óc[q lange dunne

beentjens fneÓQ ik in die deelen , die men methetbloote

oog niet konde bekennen : en ik bragt de felve voor

het Vergroot-glas , en fag met vervfondcringe , dat ze

belton-
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bcftonden uyt twaalf Trekkers, die alle aan weder fyde

verfien waren, met vleesflbertjens : waar van fes Trek-

kers van -boven quamen ; en naar alle gedagten vaü

vereenigt waren in het gewrigt , want fy waren boven

dikft, en verdunden na onderen : ende alle de andere

fes Trekkers waren onder dikïl ende verdunden op-

waarts gaande.

Alle óq(c Trekkers waren aan wederfyde befet.met

vleesflbertjens , óle feer digt en ordentelyk nevens óqïi

anderen lagen , en ook aan de nevens leggende Trek-
kers vereenigt waren.

Namentlyk , de buytenfle Trekkers waren aan de

vleesfibersjens vereenigt aan een membraantje » ofte

Trekker , leggende nevens een beentje : ende na de
regter hand, waren de vleesflbertjens vereenigt aan den
tweeden Trekker , die van onderen quam , ende op-,

vvaarts gaande in dunte toenam.

Dog de vereeniging en gefchiede niet regt-hoekig »

maar zoodanig ., dat de vleesflbertjens fchuyns neder-

waarts gaande een inwendigen hoek van 45. graaden
fcheenen te maken, Ende 200 insgelyks gefchiede zoo-
danige vereeniging met alle de twaalf Trekkers ; ende
dat alleen door de vleesflbertjens.

Uyt welke vereeniginge van de gefeyde Trekkers ik

een befluyt maakte, dat als aan fes van de Trekkers, die

boven in de gewrigten vereenigt waren , naar om hoos;

een gewelt wierd aangedaan ; dat dan aan de fes Trekkers

,

die beneden in 't gewrigt geveft waren , een gel^k ge-

welt wierd aangedaan , om nederwaarts te trekken.

Vorders nam ik een agtervoet , been , van de Muys

;

èn ik doorfnede veelmalen de grootemufeul 5 om, was
S het'
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het mogelyk, te ontdekken waar dn die vleesfibertjens

haar eynde hadden; of beter gefeyt, in geveft waren;

in welke nafpeuringe ik feer veele maaien hebbe gefien

,

dat de Trekkers niet dikker , en ook veel dunder wa-

ren d&n een hair van ons hooft is.

Egter waren die Trekkers met de omwentelende in-

krimpingen verfien : welke Trekkers ook met vlees-

fïbertjens verfien waren : die mede fchuynfer als de an-

dere vleesfïbertjens nederwaart gingen ; en alzoo , na

een korte fpatie, in andere feer kleyne Trekkers geveft

waren : ende zoodanige Trekkers , in dunte toenemen-

de , heb ik veelmaals gefien dat niet meer als twee a drie

vleesfibertjens hadden ; en eyndelyk , dat hun wefen van

een Trekker in een vleesfibertje als eyndigde.

Uyt defe waarneminge nam ik in gedagten dat
, ge-

3yk als de Trekker in het onderde van het morgbeen,

ofte fchinkel , geveft is , dat insgelyks de Trekker van

het bovenlidt fig mede in een gelyk getal van kleyne

Trekkers verfpreydt , die alle mee vleesfibertjens fy n ver-

fien ; ende dat de eynden van defe vleesfibertjens fyn

die geene die uyt den onderften Trekker voortkomen

;

ende dat dus de Trekkers van het onderfte en bovenfte

lidt als vercenigt fyn.

Ik fnede de vieesmufeul van de Muys, 200 veel my
doenlyk was , in 't midden door ; om de eynden van

den grooten Trekker te ontdekken : in welk doen ik

een groote membrane voor een gedeelte in haar Iangte

quam te doorfnyden : uyt welke membrane ik my in-

beelde dat veele membranen voortkomen, die de vlees-

fibertjens omvangen : en in welke membranen veele

vleesfibertjens fchuyns geveft waren. Dog alzo© bet

vlees
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vlees doornat was , ende de vleesdeelen indroogden

,

zoo fchearde de membrane ontflukken : en zoo het

een Trekker was geweefl , zoo fotide zoo een fcpare-

ringe van de vleesdeelen niet fyn geweefl;. In-defe

waarnemingè fag ik doorgaans ook de omwentelende

inkrimpingen van devlecsfibcrtjens.

Ik hebbe gefeyt dat de vleesfibcrriens wel uyt Trek-

kers rnogten voortkomen : maar men moet het zooda-

nig naar den letter niet opnemen ; want de Trekkers,

ende de vleesfibertjens , fyn te gelyk geformeert; endc

nemen ook te gelyk in groote roe.

tk hebbe ook doorgaans waargenomen, dat de vlees-

ftbcrrjens- , die aan het eynde van dele Trekkers fyn ,

niet weder aan de eynden van een anderen Trekker ver-

eenigt fyn; maar dat de eynden van de Trekkers voor

by den anderen gaan ; ende het eynde van den eenen

Trekker in de dikte van den anderen eyndigr: ende dit

zoo fynde , zoo fyn de vleesfibertjens mede Trekkers

;

ende aan de Trekkers konnen wy geen eynde'toefchry-

ven, dan daar de vleesfibertjens fyn vereenigt aan de

membranen of vliefen.

Vorders hebbe myne gedagten geloopen ontrent de
dikte van de vleesmufculs: ende om my feiven te vol-

doen, hebbe den grooten Trekker by my feiven verge-

leeken by den ftam van eenen Boom ; uyt welken ftanv

een tak fpriiyt , ende uyt dien tak weder verfcheyde

takken; ende dat boven den eerden tak een tweede tak

fpruyt , die fig insgelyks in veele takken verfpreydt;

ende dat het zoo van tak tot tak toegaat ; waar door

het een groote en wyd-uytgefpreyde Boom wort. Dat
het zoodanig ook toegaat met een groote vleesflitffcul

S 2 Hei
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del ik vad: alleen met dit onderfcheyt , dat de takken

van de Üoomen alle haar eynden hebben ; ende de vlees-

fibertjens meeft alle geen eynde hebben.

Wans: ik hebbe waargenomen, dat eenfeerdunTrek-

kertje van een grooter als affcheyde ; waar aan vlees-

fibertjens waren vereenigt ; welk vlees meer dan hon-

dert maal dikker lighaam uytmaakte r als de Trekker

was ; en dat een weynig verder weder een kleyn ge-

deelte van den Trekker affcheyde , 't welk met geen min-

der een dikte van vleesfibertjens befet was, dan het eer-

de : ende dit , beek ik my in
,
gaat zoo vervolgens..

En hierom is de Trekker met zoo veele byfondere

membranen verfien , om te konnen van een fcheyden

,

fonder eenige de minde feheuringe.

Hoe dat de Trekker fig fcheyde, en aan die fchey-

dinge vleesfibertjens waren , en een weynig verder de

Trekker weder met een menigte van vleesfibertjens

verften was ; dat hebbe ik verlcheyde malen waargeno-

men in het vlees, dat ik uyt de bord van de vliegende

Schepfels nam ; ende voor al uyt de bord van de wil-

de Bye, d'\Q men hier Hoorntoorn noemt. En wat my
belangt , ik vinde de nafpeurïnge van 't famengedel

van de Dieren in de kleyne Schepfels veel naakter ende

bequamer tot ontdekkingen , dan in de groote Schep-

fels; namentiyk , doorliet Vergrootglas.

Nu hadde ik ook voor een Vergroot-glas daan een

weynig Vlees uyt de groote Mufcul van het agterbeen

van een Muys ; in welk vlees ik fag twee byfondere

Trekkers, zoo dik als een hair van ons hooft ; waar

van de eene aan de flinker hant van bovenwaarts ko-

mende, ontrent de gefeyde dikte hadde ; endebeneden-

waarts
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waarts gaande vvierd hy Iioe langer hoe dunder;

ïynde die Trekker verfien mee verfcheyde omwente-

Jchde inkrimpingen: welke inkrimpingen ontrent een

hair breete van den anderen Honden. Ook waren aan

die Trekker vereenigt, en (tonden digt nevens den

anderen, eenige vleesfibcrsjens , die in 't befchouwen

door het Vergrootglas my zoo lang voorquamen,

als een ende een halve duym. Defevleesfibertjensgiü-

'genfehuyns nederwaarts," ende waren vereenigt in een

membrane , die ik oordeelde dat de buyteniie mem-

brane van de mufeul was.' Even eens was de gefeyde

Trekker aan de'regterhand verfien met vieesfibertjens,

die mede zoo fchuyns nederwaarts gingen ,
en ver-

eenigden mede aan een dunnen Trekker ; feer na van

de dikte als de voorgaande Trekker • dog die fyne

dikte onder hadde , ende opwaarts gaande in dunte

toenam ; en mede verfien was met omwentelende in-

krimpingen: ende defe Trekker was aan de andere iy-

de mede zoo befet met vlcesfibertjens. En geiyk nu

de eerfle Trekker als van boven q'uam , zoo was de

tweede Trekker onder in een dikker Trekker geveft.

Dit zoo- fynde , zoo wert den eenen Trekker geen

gewelt aangedaan , of de tweede Trekker lydt het

felve gewelt ; ende te geiyk ook alle de Trekkers ende

Vleesfibert.ens , die uyt een grooter Trekker voort-

komen, als hier vooren nog is gelèyt.

Nu Haat het ook by my valt , dat de groote Trek-

ker, die aan het ander eynde van de mufeul voorkomt

,

aan den eerden Trekker door de Vleesfiberrjens ver-

eenigt is : ende dat dus alle de Vleesfibertjens en

Trekkers te geiyk bewogen werden. In welke bc
S 3 ichou-



Ut ANÏONI van lEËUfiHESHÖÊKS

fchouwinge ik ook feer net de omwentelende in-

krimpingen van de vleesfibertjens in veele konde be-

kennen.

Ende dir volmaakte en over-verwonderens-waar-

dige maakfei en foude men' in fyn herfenen niet kon-

nen vormen , als hier vooren verhaalt is. Want waar
fouden wy blyvert met de eynden zoo van de Trek-
kers , ais van de Vleesfibertjens , ende met de uyt-

werkingen die ze te weeg brengen ? En als wy hier

nog by doen 1

, dat yder vleesrTbertje nog omwonden
leyt in een membraantje, vlïesje, zoo fyn de won-
deren nog te gtootér.

Vorders heb ik , in een dun Mufcultje in fyn lengte

te on'derioeken , wel geilen dat de' vleesfibertjens zoo'

lang fyn, dat het my toefchynt, dat ze aan geen an-

dere Trekkers en fyn Vereenigt , afs aan de tegen over

ftaande Trekker ; en' ook aan de membrane die de

Mufcul omfangt : en dit is my ook voorgekomen in

een feer dun M'ufcuitjc , dat ik tuften de beendeelen»

van de wreken van' een ËentVogel doorfogt.

Ook fyn my veelmalen in een vleesmuicul van een

Muys de vleesfibertjens zoo lang voorgekomen ; dat

ik defelve niet vervolgen konde , waar in dat haar

eynden geveft Waren.

Ook liebbe ik veel moeyte gedaan , en ook al vër-

fcheyde Muyfen gehad, eer ik tot myn genoegen de-

Trekkers , met der felver vleesfibertjens , zoodanig op
het glas hadde geplaatft , dat ik aan andere het ver-

haalde toeftel , Zoo van de Trekkers als Vlees-

fibertjens , klaar voor de öögen konde Hellen : want

zoo wy niet net de vleesfibertjens in haar lengte , en

dat
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dat leer dun, doorfnyden, zoo 'konncn wy niet fekers

daar van fien: want niet de minflefchuynsheyt, door-

fnyden vvy de vleesübertjens over dwars , die ons dan
irregulier voorkomen
Óok is irsy in 't doorfnyden van een vleesmufcukje

wel voorgekomen , dat twee .vleesfibertjcns , onrrent

ten halver lengte van defelve , in een fiberrjé ingev.eft

waren , of vereenigden : en ik hebbè ook eens gefien

dat drie vleesrlbertjens zich ïn een vleesfibertje ver*

eenigden.

Als wy nu fien dat de Trekkers, die van boven ne-

derwaarts komen, ende de Trekkers, die van beneden

na boven gaan , niet met haar eynden aan , of in mal-

kanderen vereenigen, maar voor bym alkanderen gaan;

en over fulks zich vereenigen door de vleesrlbertjens

;

2.00 moeten wy vaft (lellen dac al het gewei t , dat de

Trekkers wert aangedaan, ook aan de Vleesrlbertjens,

die voor het meerendeel de Mufcul uytmaken , aange»

daan wort.

Maar vaft geftelt fynde , dat een gedeelte van den
Trekker weynig dikker is als een Vleesfibertje ; ende
dat zoodanig een Trekkertje met eenige hondert VJees-

itbertjens is befet ; zoo moet zoo een dun Trekkertje

eenige hondert malen meer gewelt lyden , als een Vlees-

fibertje.

Orrrme een meerder bevattinge van het t' famenftel

van de Trekkers met de Vleesfibertjensxe hebben , zoo
hebbe ik genomen een kleyn gedeelte van het vlees van
de Muys , dat ik van de onderde fchinkeltjens, digte

by den voet, hebbe afgefneden; ende dat zoo dun als

kec my doenlyk «was : watat zoo het war dikker is

,

zoo
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zoo foude men de Trekkers met der fel ver Vlees-

fiberrjens i 200 net niet konnenonderfcheyden: als hier

met Fig. 1. ABCDEFGH. wert aangewefen ; alwaar

AB.CH. DG. ende E F. vier byfondere Trekkers fyn :

waar van AB. ende GD. de twee Trekkers fyn, die

van beneden naar boven geftrekt leggen ; ende H C.

ende E F. fyn de twee Trekkers óie boven gehegt fyn,

ende benedenwaarts gaan : ende tuffen de geftrekte dée-

Jen fyn 'de vleesfibertjens.

Nu konnen wy wel begrypen, dit wanner de Trek-

ker , met CH. aangewefen, van C. opwaarts trekt %

ofte gewelt lydr, dat dan niet alleen alle de

vleesfibertjens , die aan de gefeyde Trekker fyn ver-

cenigt, daar door bewogen werden; maar te gelyk

ook alle de gefeyde vier Trekkers , met der felver

Vleesfibertjens. Énde dit gaat nog verder; ja zooda-

nig , dat alle de Trekkers die zoo boven als onder ge-

hegt fyn 1 in hoe veel duyfenden Trekkertjes de Trek-

kers mogten gedivideert fyn , met alle de vleesfibertjens

die daar aan mogten vereenigt fyn , 200 verre defelve

een niufcul mogten uytmaken , alle te gelyk bewogen
werden.

Dat nu de Trekker, jnet AB. aangewefen, met geen

omwentelende inkrimpingen is afgeteykent , en alleen

maar met feer dunne ftriemtjens is aangewefen ; dac

komt my meermalen voor; en gefchiedt daar door,

beek ik my in , om dat die Trekker te veel uytgerekt

is geweeft.

Aan meed alle de vleesfibertjens waren de omwen-
telende inkrimpingen feer weynig te fien ; die alleen

maar ontrent DE. werden aangewefen.
• Ik
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ïk hebbe doorgaans waargenomen dat , hoe korrer

de vleesnuifcultjens fyn, hoe bèqüamer men de Trek-

kers haar eynden kan vervolgen : want als ik de Trek-

kers in een groore Vleesmufcul fogt te vervolgen , zoo

konde ik der felver eynden feer weynig fien ; om dat

de vleesfibertjes feer lang fyn in vergelykinge van de

geenen die ik hebbe aangewefen.

Men moet niet denken dat de Trekkers , hier vooren

aangewefen , alleen maar aan twee fyden met vlees-

fibertjens fyn befet; maar valt flellen , dat de Trekkers

rontomme, ende dat feer digt, met vleesfibertjens be-

fet fyn : en hoe wy meer en meer de vleesdeelen van

de Muys voor het Vergroot-glas hebben geftelt, hoe ik

meer en meer playfier hebbe gehad in 't verwonderens-

waardige maakfel , en het t' famen geftel , dat ik daar in

hebbe gefien.

Omme nu meerder en korter mufcultjens na te fleu-

ren ; zoo fyn myne gedagten gevallen op de vlees-

fibertjens , waar uyt het vlees mogt beftaan , dat tuiïèn

de ribbetjens van de Muys geplaatfl: is. Waar in ik

waargenomen hebbe , dat de vleesfibertjens , die aan de
flinker fyde van het ribbetje waren , aldaar aan een

Trekker , die nevens het ribbetje lag , waren vereenigt

;

ende fchuyns nederwaarts gingen ; ende aldaar ingeveft

waren in een Trekkertje, dat naaft het ribbetje aan de
regter fyde lag.

Vorders fag ik dat 'er vleesfibertjens waren, die dwars
over de eerde vleesfibertjens gingen : waar uyt ik een

befluyt maakte , dat nevens yder ribbetje twee Trek-
kers nevens den anderen lagen.

Wyders hebbe ik het vlees , dat defc ribbetjens als

•T be-
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bekleede, van de ribbetjens afgenomen , ende vo«r het

Vergroot-glas gepiaatft ; ende waargenomen , dat de
yleesfibertjens , daar defelve ontrent het wervelbeen ge-

plaatft waren gcweeft , een korte fpatie befloegen ; ende

wat verder daar van daan , flrekte het vlees , naar de

breete van de vleesfiberrjens gerekent, wel tweemaal die

lengte uyt. Ende alzoo de vleesfibertjens niet in dikte

toenamen , zoo quamen uyt verfcheyde vleesfibertjens

als twee te voorfchyn ; en maakten aldus een grooter

uytbreydinge. Maar dat nog verder ging dat, was dat

ïn eene rye van vleesfibertjens, die in haar lengte lagen,

drie ganfche ryen van vleesfibertjens ten deele als inge-

veft waren, die dan nog een grooter uytbreydinge van

het vlees te weeg bragten.

Ik hebbe tor meerder bevattinge eenige feer weynige
vleesfibertjens laten afteykenen , die hier Fig. i. met
ABC DE. fyn aangewefen ; fynde A B. de vlees-

fibertjens , die naad het wervelbeen hebben gelegen

:

ende met BC D. werden aangewefen de vleesfibertjens,

die in een ander mufcul als ingevoegt waren , om een

grooter uytbreydinge aan de vleesmufcul te geeven.

En alhoewel het ons toefchynt dat de vleesfibertjens

als in den anderen fyn vereenigt; zoo beeltik myegter

in , dat ze in een membraantje , die de vlee fibertjens

omvangt , ingeveft fyn : welk membraantje om fyne

dunheyt ons gefigt ontwykt. Ik, hebbe my fel ven niet

konnen voldoen , als ik een fnede overdwars in de vlees-

fibertjens quam te doen : want ik in de cerfte fnede

de vleesfibertjens wel overdwars doorfneed : maar als

ik een weynig dieper fneed ,
quam ik eenige vlees-

fibertjens wat in haar lengte te doorfnyden: dog als ik

nu
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mi de gcfeyde als ingelafte vleesfibertjens hebbe ont-

dekt , hebbe ik de redenen daar van gefien.

Vorders hebbe ik een kleyn gedeelte van eenen Trek-

ker met fyne Vleesfibertjens , die het eynde van den

Trekker uytmaken , alhier met Fig. 3, IKLMN, aan

gewefen : welke vleesfibertjens afgebrooken fyn , ende

aan andere Trekkers fyn vereenigt geweelt.

Ik hebbe hier vcore gefeyt, hoe uyt een Trekker een
fprank voortkomt, en uyt die fprank vleesfibertjens als

voortkomen ofte daar aan vereenigt fyn; ende dat wat
verder een andere fprank uyt den Trekker voortkomt:

ende dat dus de mufeul in lengte en dikte is toene-

mende : en op dat zoodanig maakfel weynig plaats op
het papier foude beilaan , zoo hebbe daar toe uytge-

kofen een van de Trekkers uyt de borft van een wilde

Honigbye; als hier Fig. 4. met ABCDEFGHIKLMN.
wert aangewefen ; fynde ABCMN. die vleesdeelen

,

die naad de wiek geplaatfl: waren : ende met D E F G K L.

wert aangewefen de tweede fprank ; ende met H i K
de derde fprank met de Vleesfibertjens ; ende met
AMLK. de Trekker.

Als wy nu gedenken , dat alle de vleesfibertjens , die

in de gefeyde Fig: werden aangewefen , aan de Trek-

kers ofte Membranen fyn vereenigt geweeft ; ende dat

ik nog een Trekker daar nevens leggende ontdekte , die

met meerder vleesfibertjens was verfien , moeten wy
befluyten , dat de werktuygen , die in zoo een Schepfei

opgeflooten leggen , ons tot verwondering (hekken*

Ik fai af breeken , met die verwagtinge dat in delen

yets fal gevonden werden , waar in gy 1. Hoog-Edele
Heeren, een behagen fult hebben. Enialondertuflchen

T 2 met



i 4B ANTONI van LEEUWENHOEKS

met toewenfchinge van veel heyl in 't aanitaande Jaar

,

en met veel agtinge blyven , enz.

ANTONI van LEEUWENHOEK.

P. S. Myn voornemen was geweeft , Hoog-Ede!e
Heeren , om dek myne waarnemingen U L. op
den zo. November te laten toekomen : maar
om UL. met myn te veel fchryvens niet als

te overladen , fende ik. defelve eerft den 2,7.

December 1714. OndertüfTen hebbe ik myne
onderfoekingen vervolgt in het Vlees op de

Pooten van het fchadelyk Dier , dat het ge-

. vogelte, als Hoenders endeDuyven, verflindt,

't welk wy een Bonfem noemen : en wiens

Bont flark en veel in gebruyk is , dat men hier

Vifle-bont noemt ; doch hebbe defelve uyt-

komft gehad , als ik van het vlees van de Muys
hebbe gefeyt.

Ik wil niet twyfelen , Hoog-Edele Heeren

,

of gy 1. fult myn voorgaande fchryven van

den 26. O&ober laatftleden ontfangen heb-

ben.

XVI. BRIEF-
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XVI. BRIEF.
Vordere bewyzen dat de Vleefchfibertjes ,zoo wel als de Trekkers;

ook Trekkers mogen genoemt worden. Bet vleejch uyt het

achterbeen van eenjonge Muys ten dien ejnde onderzocht. In

een welgeflelde mufcul word geenen Trekker eemg geweld,

aangedaan, of de vleefchfibertjes moeten dat geweld ook ly-

den. Uytrtekening hoe veel de vleefchfibertjes t in een zekere

grootte van geweld , te lyden hebben. Twee Trekkers die

van beneden tn den mufcul opklimmen j en twee die van bo-

ven in den mufcul daalen : zynde met malkander niet ver"

eenigt als door vleefchfibertjes. Van de omwentelende- in°>

krimpingen en uytrekkingen , dewelke in de Trekkers eti

Vleefchfibertjes gevonden worden. TVaarom dezelve door-

gaans niet gezien worden. De Vleefchfibertjes moeten al

het geweld ook lyden dat aan de Trekkers word aangedaan.

En aan de Trekkers , die van heneden komen , word geen

geweld gedaan t ofde bovenfle Trekkers lyden het ook De
vliezen , ofmemhraanen , door de muj

r
culen hopende , en

zich taksgewys door de vleefchfiberen verfpreydende , maa-

ken dat dezelve vleefchfiberen malkanderen niet aanraa-

ken • en aldus, hefchermt zyn in tyde van quetzinge of
ftootinge van de vleefchfiberen, Hoe de uytrekkingen. en

inkrimpingen van de Trekkers en Vleefchfiberen gefchieden,

Verbeelding van die uytrekkingen en inkrimpingen dooreen,

koperdraadje , dat om eene fchryfpenne was gtwpnden.

De Visfibertjes van een Kabeljauw ook met vliesje s^ om-
wonden. De Trekkers omtrent de groote vinne , dicht by

€en Kabeljauws-hoofd , nagezocht : en bevonden d$ de

T 3> vifi'k^
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vifchfibertjes aldaar ook voor Trekkers verftrekken. Het

zelve doen doorgaans alle de vifchfibertjes , die met beyde

haare eyndcn in de vliezen van Trekkers zyngehecht. Tder

vifchfibertje ook omkleedt met een vliesje. Menigvuldige

dunne fibertjes , waar uyt een vifchfibertje bejlaat. Onder»

zoekingen omtrent de huyt van een Kabeljauw.

In Delft den 26. Maart \ 71 f t

AAN DEN HOOG -GELEERDEN EN
HOOG-GEAGTEN HEERE,

Ven Heere A: ClNK t &c. &c, refiderende te Loven.

MYN HEER.

IK hebbe in het voorleden Jaar ontdekt , hoe dat de

Trekkers ende Vleesfibertsjens te gelyk Trekkers

mogen genoemt werden : en om dat ik fulks 'm ver-

fcheyde vohvafïène Muyfen feer naakt my felven hadde

voor de oogen geftelt ; zoo heb ik ook een afreykening

daar van laten maken ; ende defelve aan? de Koning-

lyke Sociëteit in Londen toegefonden. Ende om dat

defe ontdekkinge wat nieuws in de redelyke werelt is

,

zoo neeme ik de vryheyt tot U Ed: Hoog -Geleerde

Heeren te feggen , dat men federt weynige dagen in

myn huys heeft gevangen een jong Muysje , dat ik

oordeelde dat niet half volwafTen was. Dit gedoot

en tot my gebragt fynde , heb ik fyn agterlyf van

de huyt ontbloot ; de agter-pooten digte aan de

buyk afgefneden ; ende ook zoodanig een agterbeen

van
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van een volwaiïene Muys laten afteykenen , als hier

met Fig. i. ABCDEFG. wert aangewefen : ende

hebbe een kleyn gedeelte van het vlees , dat digte by
de voet in een kleyrie holte m vyf diftinkte beentjens

lag, daar uytgenomen : want A B. verheelt de voet

van 't Muysje ; ende D G. de beentjens , waar in het

gefeyde vieesmufcultje gepiaatCt is.

Dat ik nu veelmalen het vlees , tufïen de gefeyde

beentjens leggende , hebbe genomen , is , om dat ik in de

grooter muiculen defè vleesfibertjens , ende die deelen

die men Trekkers noemt, om haar lengte niet kan ver-

volgen tot daar ze weder aan de van boven komende
Trekkers vereenigen. Want men moet vafl ftellen

,

dat 'er geen vleesfibertjens fyn, of defelve fyn met het

eene eynde aan een Trekker vereenigt; ende zoo de-

felve met het andere eynde aan geen Trekker en fyn

vereenigt, zoo vereeaigen zeaaneenmembranediede
mufeul omvangt, ofte ook wel aaneenmembranedie
Van binnen in een vleesmufcnl leyt. Want in een wel-

getelde vleesmufcul wert aan geen Trekker gewelt

aangedaan, ofte de V;eesfibertjens moeten dat gewelt

ook lyden : dat eenigen vreemt fal voortkomen , om
dat de vleesfibertjens feer ontftark fyn. Maar laten

wy ftellen , dat eenen grooten Trekker van het agter-

been van een Os een gewelt wert aangedaan vanduy-
fent pont , ende vaft Hellen , dat zoo een Trekker zoo-

danig van maakfel is , dat defelve in duyfentbyfonde-

re Trekkers kan verdeelt werden, ende dat yder van
die kleyne Trekkers omwonden ismeteenmembrane

;

ende dat yder van defelve met een byfondere omwen-
telende imkrimpinge ende uytrekkinge is begaaft,

die
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die wy door het Vergroot-glas feer diftinkt komen te

fien : zoo lal aan yder van die dunne Trekkertjens een

gewelt werden aangedaan van een pont ; laat nu maar
yder van zoo een dun Trekkerje befet fyn met duy-

lent vleesflbertjens , die yder mede haare omwentelen-

de inkrimpingen hebben, en die als eygen fyn aan de

Trekkers ; zoo komen dan duyfent vleesflbertjens te

genieren een gewelt van een pont.

Ik hebbe hier vooren aangewefen, van wat deel

van de Poot van de Muys ik het vlees nam.

Van welk vlees ik een kleyn gedeelte hebbe laten

afteykenen , als hier Fig. x. metABCDEFGHIKL.
wert aangewefen : welke wyte tuffen F. en K. na het

afmeten met myn oog , ontrent 6. a 7. diameters

lengte van een hair van myn kinne uytmaakt ; waar

uyt men dan wel kan gillen de kleynheyt van de

gefeyde figuur.

In defelve Fig. werden twee Trekkers aangewefen,

die' Van beneden in de mufcul opkomen als E F. ende
CH. ende twee Trekkers , die van boven na bene-

den gaan , als G D. ende I B.

Nu fyn alle de vier Trekkers aan den anderen niet

vereenigt , als door vleesfibersjens ; en wy konnen
ook niet feggen , dat de Vleesflbertjens uyt de Trek-

kers , nog dat de Trekkers uyt de Vleesflbertjens fyn

voortgekomen , want ze zyn te gelyk geformeert.

Vorders fien wy , dat de Trekkers met omwente-
lende inkrimpingen fyn verheelt ; ende dit heeft ook
plaats in de vleesflbertjens , als hier vooren nog is

gefeyt : hoewel men defèlve niet doorgaans komt te

fien; want met de minfte uytrekkinge, die men aan

de
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de vieesfibertjens. komr re doen , 200 werden de om-
wentelende inkrimpingen onfigtbaar: welke inkrimpin-

gen en uytrekkingen aan eenige weynige vleesiiberrjens

fyn aangewefen tuffen Fig. i. BLA.
Ik hadde Fig. 2. ontrent A B. met een fchaartje af-

gefneden , ende dus en konde men de eynden van de

vieesfibertjens niet vervolgen : maar het eynde van de

Trekkers fyn de Vieesfibertjens
,

gelyk men hieraan

B. komt te fien : ende het eynde van de Trekker I K.

is maar figtbaar op de hoogte van L.

En gelyk men tot nog toe geftelc heeft dar al het

gewelt , dat men een mufeul deds , alleen op de Trek-
kers aanquam ; 200 fien wy nu dat de vieesfibertjens

ook al het gewelt moeten lyden, dat de Trekkers wem
aangedaan ; als mede dat aan de Trekkers , die van be-

neden komen
,
geen gewelt wert aangedaan , of de ho-

vende Trekkers genieten het Mvq gewelt.

Als wy nu hier by doen , dat in de vleesmufcuJen

deelen loopen , diQ wy vliefen , membranen , noemen
;

ende dat defelve in dikte f ende in langte , in de vleesmüf-

culen doorgaans haar taksgewys door de vieesfibertjens

uyrfpreyen ; zoo dat ze niet alleen door yder vlees-

fibertjen omgaan; maar het üIvq ganfeh omkleedenals
met een rokje , zoo gefchiedt het dat de vieesfibertjens

malkanderen als niet aanraken , en dus befchermt fyn
in tyde van quetfinge ofte ftootinge , als niet aan d^n
anderen vereenigtTynde : ende dele membranen geeven
ook geen kleyne ftarkte aan de vieesfibertjens.

Ik hebbe voor defen van geen andere gedagten ge-

weeft , of de uytrekkingen en inkrimpingen van de Trek-
kers, ende van de Vleesfiberrjens , beftonden uytrings-

V wyfe
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vvyfe deeltjens. Maar in 't voorleden na -jaar hebbe

ik gefeyt » dat ik in myne meyninge quam te dwalen:

ende doen ontdekte ik dat het omwentelender - u s fe

ofte fchroefsgewys gefchiede ; ende dat dit de vol-

maakfte uytrekkinge ende inkrimpinge was, die wy in

onfe herfenen konnen (meden.

Omme een beter bevattinge van de uytrekkinge ende

inkrimpinge te hebben, zoo hebbe ik een ftukjedunko-

perdraat om een fchryfpenne gewonden ; ende het fel-

ve , 200 als het van de fchrifpenne was afgedaan , lateti

afteykenen ; als hier Fig. 3. met M N. wert aangewe-

icn: en als wy aan beyde de eynden van het felve een

weynig trekken , ende van de trekkinge weder aflaten ,

200 komen ons de uytrekkingen ende de inkrimpin-

gen voor de oogen : ende fulks , moeten wy valt fleiien

,

gefchiet aan de Trekkers en Vleesfibertjens; fchoon ze

veel duyfent maaien kleynder fyn , ais aan het koper-

draat.

Sedert myne gefeyde ontdekkingen hebbe ik nog ver-

fcheyde waarnemingen gedaan ontrent het vlees van

een Hoen en Muys. Maar foude ik alle die over-ver-

vvonderens-waardige gefigten , die my ontmoeten , la-

ten afteykenen , en befchryven , daar was voor my
geen doorkomen aan.

Ik hebbe, eenigen tyd geleden , aan den Heer Anto-

ni Hein/ius, Raat-Penfionaris van Hollant, gefchreven,

ende hem toegefonden myne afteykeningen , die ik hebbe

laten maken ontrent de Visfibertjens van een Kabeljaeuw

,

enz. welke Visfibertjens alle mede omwonden leggen

in vliesjeris. En alzoo ik nu befig was met het oploe-

ken van de Trekkers , ontrent de groote vinne , die

diste
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digte by het hooft van de Kabeljaeuw is , om te ver-

nemen of daar geen Trekkers waren ; zoo bevond ik

dat defelve visfibertjens aldaar mede voor Trekkers

verftrèkten , gelyk ik doorgaans bevonden hadde , dat

alle de visfibertjens doen, die met beyde haare eynden

in de vliefen fyn gehegt. Ende nu konde ik veel naak-

ter als voor defen bekennen , dat yder visfibertje mede
omwonden was van een vliesje , fchoon het eene vis-

fibertje vyf-en-twintig maal dikker was , als een ander

daar nevens leggende ; ende daar benevens quamen my
ook feer naakt in 't oog de menigvuldige feer dunne
fibertjens , waar uy t een fibertje was te famen geftelt.

Vorders hebbe ik de huyt van verfcheydeKabeüaeu-

wen befigtigt ; ende defelve op eenige plaatfen feven

dik op den anderen fien leggen ; en eenige hairbreeten

verder , maar vyf dik : ende ik bedt my ook in , dat

eenige lange deeltjens , die in de huyt lagen , en wel-

kers eene eynde dik ende het ander eynde dun was

,

mede verfien fyn met omwentelende inkrimpingen; en

hoe veele waarnemingen ik daar ontrent hebbe gedaan
,

zoo hebbe ik myne onderfoekinge daar ontrent ge-

Haakt , als pordeelende dat 'er voor my geen doorko-
men aan en was. Afbrekende blyve met veel agtinge

Hoog' Geleerde en Hoog-

Geagte Heer

e

, enz*.

ANTONI van LEEUWENHOEK.

V x XVII. BRIEF.
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I. BRIEF,
Het is wd zeker dat een Mufcul, zich uytrekkende , dundef

word » en inkrimpende dikker moet worden ; en dat het

ook zoo gelegen is met de Trekkers : maar ofdebewegin-

ge eerft van de vleefchpbertjes , ofwel van de Trekkers

koomt , daar geeft de Schryver geen vonnir over. Gelyke*

nis genomen uyt een wajfenden Boom ; wiens takken alle-

maal bewogen worden , als 'er met de hand op den Jlam
qeflagen word. Vit word op een Mufcul toegepaft. Be»

merkingen omtrent het uytrekken en inkrimpen van een

Schippers-lyn. Hoe groot een geweld zoo een Lyn in V mid-

den Ijdt , als iemand op de Lyn een geweld doet van hon-

dert ponden. Het zelve aan de Trekkers en Vleefchfibcrtjcs

toegepaft. De lange Trekkers en Vleefchfibenjens , in de

mufcul van een Koe , lyden ook het mecfie geweld in 't

midden. Vaar moeten zy ook haare eerfie uytrekkmgen en

inkrimpingen hebben. In de uytrekkinge van een Vlees

-

mufcul worden alle de omleggende deeltjes van de Trekkers

en Vleefchfibertjes bewogen , en brengen iets tot de uyt-

rekkinge toe. Hoe kleynder dat de Vieren zyn , hoe dat ze

haar vaardiger konnen beweegen. Het felve aan het ge-

vogelte toegepafi. Waarom de groote Vogels zoo langzaam ¥

en de kleyne zoo ras konnen vliegen. Nette en ordentlyke

inkrimpingen van de kleyne vleefchfibertjes der kUynfle

Vogelen. Dunnigheit van de deeltjens , die eene membrane
uytmaaken. Ve inkrimpingen en uytrekkingen der omwen-
ttiende deelen zeer net gepen in eenfiuk Walvisvleefch.

Ve Trekkers in de Poot van een Kreeft mogen den naam
niet
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met voeren van een Trekkers zynde maar een beenachtig

deel, enz. Bemerkingen op dat beenachtig deel. Bemerkin-

gen op de Fifchfibertjss , Trekkers , en bewegingen van een

Kreeft : met dewelke het even eens gelegen is , gelyk met de

Vlee/chfbertjes der Dieren. De fbertjes vaftgehecbt in de

membranen , die van binnen tegen de fchors aanleggen.

De harde fchors der Kreeften-pooten verjirekt voor beenen

offchinkels. De gekookte visfbertjes van Krabben hebben

ook haare inkrimpingen en uytrekkingen zoo wel als de-

viesfchfiberijes : ja dezelve leggen in de gemelde vleefch-

fhertjes veel dichter by een. Zoo een visfibertje beftant uyt

veele visfber/jes : en mag wel een mufcul genoemt

worden, of'er onder de membraanen , die de vleefch'

fibertjes omvangen , ook zenuwen loopen f De Schryver

kan dat niet onderfcheyden. Die membraanen bejlaan voor

ten gedeelte uyt lange flriemtjes : maarofdieftriemjes

kleyne vaten zyn , is voor V gefigt des Schryvers ook ver-

borgen. Mijfchien zyn het dseitjes van zenuwen. Een

zenuwe befiaat uyt verfcheyde Jirengen. Tdere fireng om-

wonden met eene Jlerke membrane : en befiaat wederom

uyt lange dunne deeltjes. In de membranen , die degemelde

jirengen bekleeden t leggen zeer veele vetdeelen. Tuffchen

deze Jirengen loopen bloetvaten. Of'er holligheden zyn in

de flrengen die eene zenuwe uytmaaken : zoo ja , zyn ze

in ydere fireng , enz.

V 3 Ik
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In Delft den 7. July 1 71 <„

AAN DEN HOOG - GELEERDEN EN
HOOG-GEAGTEN HEERE,

Ven Heere A: ClNb'% ére, &c, refderende te Loven.

JVIYN HEER.

IK hebbe UEdelheyts feer aangenamen uyt Loven van

den %. July laatftleden ontfangen , en daar in ge-

fien UEd. gevvigtige befigheden i als ook de veelvuldige

feer beleefde exprefïien, die UEd.indefelvekomttege-
bruyken. Daar benevens bevinde ik ook dat UEd.'myn
fchryvens , rakende de Trekkers ende Vleesfibertjens

,

aan de feer Geleerde Heeren Narez, , ende Hage , beyde

Profefforen in deMedicine , had medegedeelt : die daar

op aan U Ed. haar behagen in gefchrift hadden toegefon-

den : welk gefchrift U Ed. de goetheyc hebt gehad aan

my, onder UE. couvert, toe te fenden. Hier op fal ik

feggen dat het feker is dat een Mufcul , fig uyttrek-

kende, moet dunder werden , ende inkrimpende moet
dikker werden. Ende dit is ook zoo gelegen met de
Trekkers : maar of de beweginge eerft van de Vlees-

fibertjens ofte van de Trekkers is , dat geef ik aan an-

dere over. Wy weten , dat als 'er een groote Boom
flaat en waft, en wy flaan maar met onfe hand beneden
op den (lam van den Boom ; dat door die kleyne be-

weginge , die wy aan den (lam van den Boom doen

,

alle de takjens die aan defelve fyn daar door bewogen
worden : ende dat ook geen de minfte beweginge aan

een
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een Trekker of VJeesfibertje wert gedaan , of de
geheele Mufcul wort bewogen: ende, na myn gedag -

ren, lyden de Vleesflbertje ende Trekkers nier door-

gaans een gelyk gevvelc.

ïk hebbe voor aden gefeyt hoe dat ik , eenige jaren

geleden , voorby een Lynbaan ging ; daar men was
makende Lynen, waar mede men de Paarden , Sche-

pen en Jagt-fchuyten , m onfè binnelantze wateren

,

laat voorttrekken. Defe Lynen volmaakt fynde , fag

ik dat een man en twee jongens yder Lyn waren
uytrekkende , ende uy tgerekt fynde , valt maakten

:

ik floeg myne handen aan de uytgerekte Lyn ; en ik

trok met ai myn vermogen defelve nog verder uyt

;

en ik liet defelve weder inkrimpen : welke uytrekkin-

ge ende i'nkrimpinge feer langfaam toeging : en dit

moll zoo gefchieden , flelde ik valt. Want in 't midden
van de Lyn , daar het meefte gewelt gefchiede, moed
de inkrimpinge van de Lyn eerd gefchieden, ende zoo
vervolgens , tot daar de Lyn het mindere gewelt quam
te lyden. Hier op myne gedagten latende gaan, feyde

ik by my felven : laat ik met myne handen een ge-

welt doen van hondert ponden ; zoo lydt dat deel

,

daar de Lyn met het ander eynde valt is , een gelyk

gewelc. Dit zoo fynde, lydt de Lyn in 't midden een

gewelt van twee hondert ponden Want laten wy foo-

danige Lyn over een catrol of balk doen , en trekken

aan yder eynde met een gewelt van hondert pont; zoo
lydt de balk, of catrol, een gewelt van twee hondert

ponden : en zoo de Lyn doorgaans gelyke flarkte

Kadde , zoo foude defelve int midden, daar fy het

meeile gewelt is lydende, breeken.

Defe
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Üefe myne waarneminge bragt ik vaa de Lyn over

tot de Trekkers ende Vleesfibertjens in de groote

Mufeul van een Os: en (lelde vail , dat de lange Trek-

kers ende Vleesfibertjens , in zoodanige Mufeul , in

baar midden het meefte gewelt hadden te lyden : en

overfulks , aldaar haar eerlte inkrimpinge ofte uyt-

rekkinge mollen hebben ; ende zoo vervolgens , tot

daar de mindere uytrekkinge ofte gewelt wierdt ge-

daan. Want men moet vaft ftellen , dat in de uyt-

trkkinge van een vleesmufcul alle de omwentelende
deeltjens , die in den Trekker ofte Vleesfibertjens fyn
ingefchapen, en die onbedenkelyk veel lyn, bewogen
worden ; ende tot de uytrekkinge yets toebrengen.

En hoe kleynder defe Mulculs in de Diertjens lyn

,

hoe vaardiger die Mufcuis haar konnen bewegen;
ende dus kan een Muys fyne pooten veelmaal voort-

ietten , tegen dat een Paart ofte Os fyn poot of voet

eens voortiet. •
:

Dit konnen wy ook overbrengen tot het gevogel-

te: want fiende eenen Oyevaar, Reyger, ofte Gans
vliegen , en hoe langfaam de wieken bewogen wer-

den ; beeld ik my in dat fulks afhangt van de lange

en dunne vieesfpieren , de hinder van beweginge , die

defèlve door de lugt lyden j aan een fyde geflelt:

daar in tegendeel een Mus haare wieken leer vaardig

beweegt. En nog vaardiger bewegen de Vliegen hare

wieken : want de langfle vleesmufculs in eenigekley-

ne Vliegen fyn niet meer dan eenigehairbreetenlang;

ende daar by hebben alle die kleyne vleesfibertjens

zoo ordentelyke , en zoo nette omwentelende inkrim-

pingen , dat wy in 't befcho.uwen van defelve daar over

als verbaall liaan. Wat
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Wat nu de membraantjens belangt , waar in yder

vleesfibertje als omwonden leyt , der felver deeltjens,

die een membraantje uytmaken , fyn 200 dun dat ze

veelmaalen het fynfte Vergroot- glas ontwyken ; en

bygevolg dan , kan ik. daar geene omwentelende in-

krimpinge en uytrekkinge gewaar werden : maar in

grooter membranen hcbbe ik die wel in een groote en

onbedenkelyke menigte by den anderen fien leggen.

Ik heb een ftuk Walvis- vlees , dat ontrent een fpan

lang is, en nu vier jaren onder my beruft heeft, ende

zoo hart gedroogt is , als of het hout was. Daar in

kan ik de omwentelende inkrimpingen ende uytrekkin-

gen of omwentelende deelen feer naakt fien , met de-

felve wat te fpannen : ende nog meer in de Trekkers

,

als ik de deelen weder nat maak.
Ik heb federt weynige dagen op myn tafel gehad een

groote gekookte Zee-kreeft: en alzoo myn oog viel op
de Pooten vandefelve, dagtik, dat het t' famenftei van
de vlees- ende visflbertjens , ende van der felver Trekkers,

ende ook de bewegin^e, op een ende defelve wyfe wert

te weeg gebragt. Hier op opende ik verfcheyde Pooten
van de Kreeft ; ende de büytenfte fchors van defelve

afgefheden hebbende, fnede ik de visdeelen door mid-
den; ende doen konde men met het bloote oog beken-

nen , hoe dat de visiïbertjens vereenigt waren aan de
Trekkers , ende met der felver ander eynde aan de

membrane gehegt waren , die van binnen tegen de har-

de fchors aan leyt.

Ik hcbbe hier boven gefproken van de Trekkers in

de Pooten van de Kreeft : dog ik beelt my in dat ze

geen naam Yan Trekkers mogen voeren ; om dat hec

X een
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een beenagtig deel is , het welke geen uytrekkinge,

nog inkrimpinge kan doen: en alleen, beelr ik my in,

gefchapen is voor de visfibertjens aan weder fyde in

liet been ingevefl. Het ander eynde van de visfibertjens

is gevelt in de membranen , die van binnen tegen de

harde fchors aanleggen en daar aan vereenigen : waar

door de visfibertjens , dus korter fynde , vaardiger en

meerder gewe.lt konnen doen : ende dit platagtig en

beenagtig deel bereykt op verre na de lengte van het lid

van de Poot niet ; waar door dan de visfibertjens, die

van binnen aan het uyterfte van het beenagtig deel ge-

liegt fyn , veel langer fyn , om dat fy aan't uyterite

van de fchorfe gehegt fyn.

Met defQ myne ontdekkïnge was ik nu vergenoegt

;

©m dat ik nu feer naakt fag het geene ik in de Vliegen

maar üuksgewylè hadde gefien; hier in beftaande, dat

de vleesfibertjens in de membranen , die van binnen te-

gen de harde fchors aanleggen , vafl: gehegt ofte ver-

eenigt waren ; ende dat de harde fchors van de Poo-

len voor beenen ofte fchinkels in de Dieren ver-

ilrekken.

Alfoo men te koop wasventende gekookte Krabben

,

die in de Ri veren op de flikken worden gevangen, zoo

liet ik twee van defelve tot my brengen ; ende ik be-

fchoude de visdeelcn : ende ik fag het geene ik van

de Kreeft hebbe gefeyt. Ende de visfibertj-ens door het

Yergroot-glas befchouwende , bevond ik dat die ge-

kookte visfibertjens nog hare omwencelende inkrimpin-

gen ende uytrekkingen hadden ; die in dele visfibertjens

wel tweemaal zoo digt by een lagen , als ik de inkrim-

pinge en uytrekkinge in de vleesfibertjens hebbe gefien.

Ja
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Ja fy lagen digrer by een , als die leggen in de vlees-

fiberrjcns , die ik uyt de bord van de Vloy hadde ge-

bragt : ende als ik met opmerkinge een visfbertje uyt

de Poot van de Krabbe befchoude, fag ik dat zoo een

visflbertje uyt verfcheyde fibertjens wasbeftaande; 200
dac het gcene wy een visfibertje fonden noemen , wel
een vismufcukie is.

Ik hebbe in alle het vlees van Dieren , by my be=

fchouc , door de vleesfiberrjens fien loopen groore of
dikke deelen , die ik den naam van membranen hebbe
gegeven: welke membranen haar in kleynder, en nog
kleynder takjens verfpreyen : ja zoodanig , dat ze yder
vleesfibertje omvangen. Of nu onder defe membranen
ook fenuvven loopen dat kan ik niet onderfcheyderh

Alleen fie ik , dat de gefeyde membranen , die wat dik

fyn , voor een gedeelte beftaan uyt lange ftriemtjens;

ende dat de verdeden , die tuflen de vleesfibertjens ge-

formeert werden , doorgaans geplaatft ende als opge-

flooten leggen in de membranen: ende of defe feer dun-

ne ftriemtjens kleyne vaatjens fyn , dat is voor myne
oogen verborgen. Ook kan het wel wefen dat heteenige

deekjens van een fenuwe fyn : want ik hebbe federc

weynige dagen ontdekt, dat het geene wy een fenuwe
noemen beftaat uyt 4. 5-. 8. ja de dikke wel uyt 2.0.

ftrengen : waar van de eene ftreng wel 6. a. 8. maal
dikker is als de andere; leggende yder ftreng omwon-
den in een ftarke membrane. En yder van defe ftrengc

beftaat weder uyt feer dunne lange deekjens. En zoo
het fenuvven van een vet beeft fyn , zoo leggen ook feer

veel vetdeelen tuffen de membranen , die de ftrengen

omvangen; ende daar loopen tuffen defe ftrengen bloet-

X 2, varen.
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vaten , die niet te bekennen fyn , ten fy defelve zoo

dik fyn , dat ze een roode couleur in ons oog hebben:

en dunder fynde, fyn ze niet te bekennen.

Men feyt dat in de fenuvve een holligheyt moet fyn

,

waar door de fappen gevoert werden , al hoe wel men
geen holligheyt daar in kan den Wat wy belangt, ik

lal feggen , zoo daar holligheden in de ftrengen die

een fenuwe uytmaken fyn , zoo fyn defelve in yder

ftrenge , en dat in een groot getal : want yder lang

deeltje , waar uyt een ftrenge beftaat, verftrekt voor

een vaatje , ende de holligheden fyn dan zoo kleyn,

dat in de breete van een dik hair van de kinne wei fes

vaatjens fyn : ende dek myne waarnemingen dienen nog

vervolgt te fyn.

Hier heeft U Ed. Hoog- geleerde en Hoog-geagte

Heere , het geene ik op den Brief, die aan U Ed. door de

Hoog-geleerde ende Hoog-geagte Heeren Profeflbrs in

de Medicine, Ntrez, en H Rega, gefchreven is, weet te

feggen, en wenfche bequamheyt te hebben , om U Ed.

Hoog geleerde ende Hoog-geëerde Heer , nevens de

gefeyde Heeren Profeflors , meerder genoegen te ge-

ven, als ik hier kome te doen, ende fal ondertuflen mee

veel agtinge blyven , enz.

ANTONI van LEEUWENHOEK.

XVIII. BRIEF
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XVIII. BRIEF.
Fa* de Diertjens , die de Auteur 'm de zaaden van de Bieren

beeft ontdekt. Wat dat de Geleerde Heer Vallisnieri daar

tegen in te brengen heeft. Celeerde Mannen , die zich voor

dat gevoelen verklaaren. Onder anderen word het ook be-

weert en verdedigt door den geleerden Profeffor Boer-

haven. Dezelve Dierjens ookgevonden in
x
t mannelyk zaad

van kleyne Viffchen , als van Baarzen. De Kuytgreynen

van de kleyne Visjcns zyn zoo groot , als die van zeer

groote Fiffchen. Miffchien zyn de Diertjens in
7

t manne-

lyk zaad van een Walvis niet grooter , als de Diertjens

van 't mannelyk zaad der kleyne Fiffchen. Fan de Pols •

of die aan de arteria , ofwel aan de vena , moet toege-

fchreven worden f of het dtenfiig waar'de jonk heit tot

hetjlypen van glazen aantezetten , en als eene Schole op'

terechten ? Van duyzent menfchen geen een bequaam , om
zoodanige fiudie te beherügen. Hoe dat de uytrekking en

inkrimping van de Trekkers omwentelens-gewjs gefchiedt.

Gelykenis van een koperdraatje , dat om de fchacht van.

eene penne gewonden word Hoe dat yder vlcefchfbertje.

van een Os , Muys , J4 de Trekkers zelf, omwonden leg-

gen in eene Membrane. Hoe alle de Vleefchfibertjes aan

den Trekker , of aan de Membrane , vereenigt zyn Op

wat wyze dat ze vereenigt zyn aan den Trekker ? Daar

word geen g£weld aan een Boven-trekker aangedaan>«, of de

Beneden-trekker lydt het zelvegeweld ook De Auteur wilde

Schriften van Hartzoeker niet langer leezen ; en waarom ?

O.nbedenkelyke menigte va,n Membranen en Bloetva/en
, die

door de Trekkers loopen. De zenuwen ook onderzocht.

X 3 Ik
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In Delft den 28. September \J\

f

4

AAN DEN HOOG-GBLEERDEN ENDE
WYT-VERMAARDEN HEERE,

Ven Heer G. C Liebnitz.

IK hebbe, Hoog geleerde ende Wyt-vermaarde Hee-
re , in uwen aangenamen van den x^. der voorle-

dene Maant Aüguftus gefïen , dar de leer geleerde

Man tot Padua, namentlyk de Heer vdlismen , niet

toeftaan wil dat de Gediertens, dewelke ik indezaa-

den van de Gedierten hebbe figtbaar gemaakt , de

geene fyn , van dewelke de groote Gedierten felfs door

verandering en wasdom ontflaan. Maar waarfchyn-

lyk meent hy dat het Gediertje alreets in het Ey ver-

borgen leytj ende dat het door de ontfangeniiïe maar
opgewekt werd. U E. voegt daar by dat hy van mee-

ninge is , een werk over dat punt uyt te geven:

ende dat hy reets lyne gedagten in fyne • gedrukte

Schriften heeft geopenbaarc. Wy hebben in ons Lant

een fpreekwoort , dat eene Bonte kraey geen kou-

de winter maakt : is de Heer Valhsniri tegen myne
flellinge, daar fynder wel duyfent voor my. Vorders

fegt U Ed. U'jve opinie , Myn Heer , is heel waarjehyne*

lyk , en heeft by my niet weymg plaats gevonden ,
*/ welk

ik ook in myn Boek , Theodicca genoemt , hebbe doen

bijken.

Ik moet hier op feggen dat het my niet vreemt

voortkomt , dat 'er nog eenige weynigen fyn , die

myne



SEND-dRIEVEN, 167

myne ftellinge van de voorteelinge niet aannemen %

want veeityts willen, de nieuwigheden niet aangeno-

men worden- : om dat de menfchen valt blyven (laan

op het geene haare Leermeeflers haar hebben inge-

prent.

't Is eenige weynige Jaren geleden, dat fèkerHeer,

fbon van een Biffchop in Engelant , my komende be-

foeken., tot my gefegt heeft in 't Latyn 9 dat fèker-

Heer, en feer geleert ProfefTor ia Schotlant, een (eer

geleert Boek heeft uyty egeeven , rakende de ftellin-

ge van de voorteelinge det Dieren, over een komen?-

de met het geene ik daar van hebbe gefegt; ende ge-

vende my die eer óïq my toekomt. Als ook dat fe-

ker geleert Heer in Vrankryk mede daar over heeft

gefchreven ; met verder byvoeginge dat myne ftellinr-

gen nu doorgaan.

't Is ook fulks dat de Heer ProfefTor Boerhaven , nu
van dit Jaar in fyn Oratie , onder andere verwerpt de

(tellingen van verfcheyde Heeren ontrent de voortee-

linge; en feyt dat de myne , in Italien , Duytfiant,

Engelant , ende Vrankryk ,. werden aangenomen.
Ik moet ook hier byvoegerï dat ik van dit jaar niet

alleen de mannelyke zaaden van de groote Viffen , als

Kabeljauwen, maar ook van dekleyneBaarsjens, die

maar een jaar ofte. wat meer out waren , befchouwt v

ende daar in de Diertjens zoo levent. ende groot be-

vonden heb, als in.de groote Vifïeri. En zoo is liet

ook gelegen met.de Kuytgreynen van de kleyne Vis-

jens ; want die fyn in dé 'kleyne Visjens foo groots

als in de Viffen die 50. maal , ende meer ,
grooter

fyn.
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Uyt defe waarneniinge fotide ik wel een befiuyt ma-
ken , dat de Diertjens in de mannelyke zaaden van

den Walvis niet grooter fyn , als de Diertjens der

mannelyke zaaden van de kieync Visjen's. Ik ben be-

geerig geweeft om een teliicul van een Walvis te

hebben ; maar ik hebbe defelve niet konnen magtig

werden.

Seker feer verftandig Heer in onfe Stad , diQ myne
gedrukte Brieven was ielende , feyde rot my , Leeu-

wenhoek , gy hebt de waarheyt , maar by u \cvcn fal

zy geen ingang vinden. Ende dus komt het my niet

vreemt voor , dat ik in myn Iqyqii vvert tegen-

gefprooken.

Wanneer ik niet lang geleden met fèker Doffor Me-
dicina was fpreekende ontrent den flag van de Pols

,

namentlyk dat die niet in de Arterie maar in de Fena

gefèhiede ; zoo lede ik van dm felven hevige tegen-

fpraak ; als {ynde een onmogetyke faak ; maar doen
hy nevens andere het klaar voor fyneoogenfag; moft
hy fwygen.

Myn voornemen is myne Brieven in onfe taal niet

te laten drukken; maar na myn döot lullen daar meer
dan ioo. BrieVen met den druk gemeen gemaakt wer-

den , ende daar toe hebbe ik al elf kopere plaaten la-

ten fnyden ; Zoo dat 'er nu niet gemeen gemaakt wert

,

als het geene ik aan de Koninglyke Sociëteit fchryf

:

ende dat is in de Engelfche taal. *

Om jonge Luyden tot het flypen van glafen aante-

Voeren , ende als een School op te regten ; daar uyt

kan
* Door a.inrading van goede vrienden ben ik van voorneemen

verandert.
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kan ik niet fien dat veel nut (oude voortkomen ; want
door rnyne ontdekkingen , en flypen van glafen , fyn

veele (ludenten tot Leyden aangemoedigt, ende daar

fyn drieGJafe-flypers geweeft ; by de welke de Studen-
ten liet glafen flypen gingen leeren. Maar wat is 'er

uyt voortgekomen? niet, foo veel my bekent is; om
dat meed alle de ftudien daar op uyt komen, om door
de wetenfchappen geit te bekomen , of wel door de
geleerthey t geagt te fyn : ende dat (leekt in het glas te

flypen, ende in het ontdekken vandefaaken, die voor
onfe oogen verborgen fyn , niet. En het (laat ook by
my vaft, dat van duyfent menfchen geen een bequaam
is om fig over te geven totfoodanigelludie; om dat 'er

veel tydts toe vereyftwert, veel gek gefpi 1 1 vvert; ende

mengeduyrig met fyne gedagten moet befig wefen , fal

men wat uytvoeren. Ende daar en boven fyn de rneefle

menfchen niet weet gierig; jaeenigen, daar men het niet

van behoorde te wagten, feggen, wat is 'er aangelegen

of wy het weten ?

Ik neme de vryheyt, Hooggeleerde ende wyd- ver-

maarde Heere,van UE: te feggen, dat ik ontrent het iaatfle

van 't voorleden jaar aan de Koninglyke Sociëteit te Lon-

den , hebbe toegefonden de afteykeninge van het Vleefch

van een Os, Muys, enz. ende daar in aangewefen,

dat de uytrekkinge en de inkrimpinge van de Trekkers ,

Tendmes , ende Vleesfibertiens . gefchiet omwentelens-

gewyfe : ende dat vergelyk ik by een koperdraatje , dat

men om een fchaft van een penne wint:, en dan van de

penne afdoet; het welke dan door de circulagtige rou-

te kan uytgerekt werden , en ook weder kan inkrim-

pen. Ende dit heeft ook plaats in de Vi'ecsrlbertjesuyc

Y de
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pooten van Vliegen, Muggen, ja felfs in de pooten

van de Vloy. Ook hebbe ik gefeyt, ende met figuu-

ren aangewefen, dat yder Vleesfibertje van een Os, en

felfs van de Muys, omwonden legt in een membrane,

ende foo ook de Trekkers: foo dat de Vleesfibertjens

malkanderen niet en raaken : Als mede dat alle Vlees-

fibertjens aan de Trekkers , of wel aan de membranen

,

fyn vereenigt : ende dat geen geweït aan een trekker

wert gedaan of de Vleesfibertjens lyden dat gewelt

:

vorders dat de Vleesfibertjens , die met haar eeneeynde
aan den beneden- trekker fyn vereenigt, met bet andere

eynde vereenigt fyn aan den trekker die van boven komt.
In 't kort, daar wert geen gewelt aaneen boventrekker

gedaan , of de benedentrekker lydt dat felvige gewelt

:

ende dat door de vereeninge van de Vleesfibertjens. De-
fe nieuwigheden fullen eenigenwel vreemt voor komen,
ende wel voornamentlyk als men baar feyt, dat de Vlees-

fibertjens van een volwaiTen Muys , endedie van een vol-

waren Os, van een ende defelve dikte fyn; ende dat

dus de grooteen de flerkte van de Vleesmufculs van een
Os beftaat in meerder ende langer Vleesfibertjens.

My is ter ooren gekomen , dat Hartfoeker by de ge-

leerden in weynig agtinge is : ende als ik in fyne

fchriften fag dat hy fig onwaarheden aanmatigde,

en laatdunkend was , hebbe ik hem niet verder inge-

fien.

Hier hebt gy, Hooggeleerde, ende wyd- vermaarde
Hcere, het geene ik voor defen tyd de vryheyt neme
van UE: te laten toekomen , ende te feggen dat ik my ver-

heuge , dat myn geringen arbeyt by foo een groot verftant

als U£d: zyt, die ook daar voor by dcredciyke Weerelr.

te
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te boek flaat, in agt wert genomen 5 en dat ik met
veel agtinge en yver blyve.

Hoog'Gekerde en de isuyd-

vermaarde Heere , enz,.

ANTONI van LEEUWENHOEK.

P. S. ïk hebbe eenigen tydt doende geweeft mee
de ontledinge van de Tendines , trekkers , van

verfcheide dieren; ende daar in ontdekt de

onbedenkelykc menigte van membranen, en

bloet-aderkens , die door defelve loopen : als

ook hebbe ik de fenuwen na myn vermogen
onderfogt; dog niet konnen begrypen, hoe

foo veele vloeybare fappen door de fenuwen

konnen gevoert werden, als men defelve toe-

fchrvfL

y % xix
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XIX. BRIE
Aderen in eene doorgefneedé Zuyker-peer ontdekt. Dichte

van die aderen. Uyt die Aderen koomen voort langwerpi-

ge deelen : uyt die deelen koomen wederom andere deelen

voort: waar door de peer haare groote krygt. Waar-
nemingen omtrent de fieel van de Zuyker-peer . Alen moet

vajl fielten dat uyt yder deel van z>oo eene feer een groote

ader voortspruit , die men wel eene Arterie mag noemen.

Geene circulatie in de vruchten. De gebeide vaten ver-

firekken om het z>aadhuysje in depeeren te maaken Waar
die grote vaten eyndigen. Ontelbaare takken van die vaten

verfpreiden zich aan alle kanten in de Peer. Wonderlyke

volmaaktheit van zoo eenkleyn zaadje. Een kleyn deeltje

van een zaadje van een Zuykerpeer in de lengte doorfne-

den h en voor bet vergrootglas gebragt. De vaten , en

de klapvliezen der vaten , in dat deeltje van een zaad o-e-

zien. Die klapvliezen leggen in de vaatjes zeer dicht by

malkander. Waar toe die klapvliesjes dienen ? Tweeder-

icy vaten en klap vliezen in het zaad van een Peer ; de

eerfle die de fappen opwaarts voeren ; de andere die de-

zelve naar beneden toe brengen. Verwonderens-waar-

dig maakzei van zoo een zaadje. Wat eene groote wys-

heit vereyfcht is geweefi om zoo eensn Boom te maa-

ken. Waarnemingen ontrent de Poire de feigneur, of

de Goudpeer. Deplant in het zaadgezien » en%. De zaa-

den worden groot door (Irengen , daar zy vafi aan leggen ,

even gelyk de dieren in de Baarmoeder. Die (ireng gaat'

niet birmewa&rts in het zaadje. De buytenfchors van het

zaad
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zaad doorzocht. J)ezelve beftaatmaaruyt kleyne vaatjens.

De vliesjes , die binnewaarts leggen , befiaan insgelyks uyt

zeer kleyne vaatjes. Het plantje , in zoo een zaadje leg-

qende , doorgefneden en afgetekent. Menigte van vaten

in z>oo een plantje. Bladsgewyze deelen van het plantje.

De aderen in Appelen en Peeren hoedanig ontdekt • te

, weten met de baji van de Cocostzoot te beJehouwen» De

zoogenoemde draaden in de Cocos-noot zyn niet anders als

vaten. Uyt die vaten worden gemaakt blaasachtige dee-

len enz. De aderen wederom in eene Peer omdekt.

Die aderen met vliezen bekleedt. Befchryving van die

vliezen. De ganfehe Peer beft'aa t meerendels uyt Aderen

en vliezen. Waar de vaten van de Peer , en de draat-

achtige vaten van de Cocos-noot , uyt voort koomen? De

Aderen van een Peer voor 't gezicht vertoont . Die vaten

leggen in groote menigte in het opperfle hwytje van de Peer.

CUectkundige uytrekening hoe veele vaten rdat in een

Peer befloten leggen. Waar toe de opper/ie huyt van de

Peer dienfiig is f dat vitesje beftaat uyt parkjes. Be*

fchryving van die parkjes. De deeltjes > Se de opper-

vlakte van de Peer uytmaaken , beloopen op veele honderden

van mülioenen. Van de o?iwentelende inkr impinge . en uyt-

rekktnge van de Trekkers en Vleesfibertjes . Menige om~

wentelende deelen in''t hout , bladeren van Boomen , Thee-

bladen , enz, Die omwentelende deelen zyn zeer naakt te

bekennen. Waar toe die vaten by voorbeeld in de Thee-

bladen dienen f De omwentelende gefialte is de volmaakfte

tot de uytrekkingen en inkrimpingen, De membranen heb'

bengeene holhghcdtn 5 zoo weynig als de trekkers enfibertjes,

Hoe zy dan gevoed worden f Daar wordgeen bloed door de eyn*

den der Artemn in de F'eesfibertjes qejlort.

Y 3 *k
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In Delft den 1 8. November. 1 71 f.

AAN DEN HOOG -GELEERDEN EN
WYD -VERMAARDEN HEER

Ven Heer G:G: Leibnitz , Lidvande Korrinklyke Sscie-

teit te Londen , Prcfejfor in Hanover , en Bibliote-

karis te Bronswyk.

Hooggeleerde ende Wyd-vermaarde Heer.

IK hebbe uyt uwSchryvens uyt Hanover , van den 25.

Auguftus, gezien de agtingedie UEd. voor mynen
arbeythebt; waar uyt ik de vryheyt neme van de vol-

gende waarnemingen UEd. te laten toe komen, met die

gedagten dat 'er yets in fal wezen , waar in beha-

gen fult vinden. Onder de aantekeningen, die ik dien

aangaande op het papier hadde geftelt, zyn de volgen-

de.

Wanneer ik een Suyker-peer was nuttigende , ende

dezelve aan zeer kleyne fchyf jens was fnydende, foo

bragt ik foodanige fchyfjens voor het vergroot-glas , en

ik ontdekte de aderen die ik overdwars hadde door-

fneden, en fag met groot genoegen, hoe dat rondom-
me uyt foo een ader , die ontrent de dikte hadde van

een hair van ons hooft, voort quamen tien, en meer,

langwerpige of kegel swyfe deelen , die als met eert

fcharpe punt uyt de ader voortquamen , ende die kort

daar aan in dikte toenamen, ende ontrent de lengte

hadden van vier hair breeten , welke dikke eynden peers-

gevvys toeliepen : uyt de(e rondigheyt wierden als irre-

gulie-
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guliere deeltjes uytgeftooten , die haar weder vereenig-

den aan andere aderen, daar by gelegen. Ende dus
wierd de Peer tor een groote gebragc. Ende ikfag niet

alleen foo eene verhaalde ader, met haare omleggende
ofte daar uyt voort komende deelen ; maar ik konder
drie en ook wel meer te gelyk zien.. Dc& befchouwin-

gen waren my foo vermakelyk, dat foo defelve door

het wegdroegen van de vogtigheyt hare figuur niet had'

den verïooren , ik foude die voor een vergroot - glaS heb-

ben geplaatfl

.

Vorders zien wy in een rypeSu3Tker-peer , als wy
deffelfs Heel van de Peer aftrekken , dat de Heel van de

Peer, daar defelve in de Peer heeft geileken , in ver-

fcheyde deelen is van een gefcheyden. Waar uyt wy
vafl moeten befluyten, dat uyt yder van die deelen een

groote ader voortfpruyt; die wy wel arterieninde Peer

mogen noemen, om dat het by my vaft (laat, dat 'er

geen circulatie in de vrugtengefchiedt, nademaal defel-

ve alleen gefchapen fyn , om tot haar gefielde groothey t

te komen; ende defelve, de faaden volmaakt fynde, afval-

len; ende in korte dagen verrotten, uytgefondert de faaden.

Uyt defe gefeyde aderen , in de Peer , komen aan alle

kanten voort verfcheyde fpranken, diedehoegrootheyt

van de Peer , als hier vooren is gefeyt , te weeg bren-

gen. Maar nog meer verftrekken dolt vaten , om het

zaadhuysje in de Peer te fchapen. In die zaadhuysjens

werden de zaatjens gemaakt; ende yder faatje geniet fy-

negrootmakinge door een dun ftrengetje, fonder dat het

anders vaft geplaatfl is ; het geene met meelt alle de zaa-

dtn over een komt.

Dek gefeyde groote vaten, voor een gedeelte het zaat-

h'uys-



i 7 6 ANTONI van LEEUWENHOEKS

«huysjc gemaakt hebbende, gaan verder tot indekrayn

van de Peer; daar, in 't begin van den wasdom , debloe-

fem ofte bloem heeft gedaan. Dogeerdegefeydegroo-

te vaten foo verre fyngekoomen, foo fpreyen zichfoo

veele aderen van de feive aan alle kanten uyr, dat die

geene, die daar maar een weinig het gefigc van heeft,

daar over moet verbaaft (laan: en nog meer, alswy ge-

denken, wat al vvysheit vereyft is geweefi: om foo een

vru;K te formeren , ende de faaden tot een volmaaktheit

te brengen ; en dat in foo een kleyn gedeelte van het zaat-

je , dat geen vierhonderdfte deel vaneen zaatje ofte van

de Pit is, veel meer dan duyfent vaten gemaakt fyn.

Want- ik hebbe in de groote diameter van foo een kley-

ne plant meer dan veertig vaten getelt. Ende in dat

deel fyn alle die byfondere vaten als opgeflooten , waar

mede de boom fal verfien fyn. Want foo in de plant,

dï^ in 't faat is , fulks niet en was , hoc foude het uyt

het zaad voortkomen , als voor defen nogmaal is ge-

fey t ?

Ik hebbe tot tydkortinge foo een kleyn deeltje van

het zaatje van een Suyker peer in fyn lengte doorfne-

den; ende het feive voor het vergroot glas befchouwen-

de, fag ik niet alleen de menigvuldige vaten; maar ook

in yder vaatje fyne affcheydingen die wy voorklap-vlie-

fen wel mogen aannemen ; want als het faat in de aar-

de leyt , en de waterige vogt in de plant gedrongen wert

,

dan maken de warmte van de Sonne , ende de perfinge van

de lugt , foo een beweeginge in het zaat , dat 'er in yder

vaatje een voortftootinge van wasdom komt. Dcfc voort-

üootingindevaatjensvereyfte ook klap vhefen in yder

vaatjen ; welke klap-vliefen , in de vaatjens , foo digte by

den
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ètn anderen leggen, dat 'er verfcheyde fyn in de diame-

ter van een hair breet ; want foo daar geen klap - vliefen

in de vaarjens waren , foo fouden met het ondergaan

van de Sonne, ofte door dcbeweginge die wy warmte
noemen, de fappen weder te rugge konnen fakken.

Nu moeiten ook in dc(h kleyne vaarjens tweederiey

vaten en klap-vliefen fyn: namentiyk vaten, dis de

fappen na boven voeren ; ende vaten , die de fappen na

beneden ftooten. En gelyk de eerfte tot grootmakin-

ge van den Boom dienen; foo fyn de anderen tot groot-

makinge ende uytbreydinge van de wortel. Ende du.3

moeften de klap - vliefen , die in de vaten fyn , de-

welke tot grootmakinge van de wortel fyn gefchapen,

foodanig fyn, dat al wat nedergeftootenwas 1 nietfoq-

de na boven konnen gevoert werden.

Hier fag ik nu het verwonderens- waardige maak»
Fel , foo veel het vergrootglas my toeliet , in foo een

kleyn gedeelte van het faatje van een Peer. £n \'kz

Voorts myne gedagten daar ontrent gaan: waar om-
trent de duyfenfte menfeh niet en gedenkt, wat al

vvysheyt vereyfcht is, om foo een Boom te formeren ,

die foo veel faaden voortbrengt: in yder van welke faa-

den foo veel vervvonderens-waardige faaken opgefloo-

ten leggen j ende dat dit maakfel van faaden niet nieuws

is; maar al afhangend is van die zaaden, die in den
beginne gefchapen fyn.

Dus verre myne gedagten en waarnemingen op het

papier gebragt hebbende , nuttig ik in 't laaft van Öótob.

17 15 een fmakelyke peer, die men Pora Sivjora, en ook
Gout- Peer noemt: en fiende dat de karnen ofte zaa-

den fwatt waren , wanneer men oordeelt dat de vrugt

Z VQ.-
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volkomen ryp is , foo hebbe ïfc eenige van defc zaaiden

ontleedt , ende door het vergroot-glas befchout de va-

ten, die my foo wel voor quamen, dat ik de plant in 't

zaat , met de foogenoemde deelen , ök men -we-l-flren-

gen mag noemen, 'hebbe laten afteykenen.

Ik hebbe dan het zaatje , waar uyt de Boom moet
voortkomen, van fyn buytenfchors ontbloot, als met
fig: I: AB wert aangewcfen : fynde het punt tig: I.

met h. aangewefen de plant , waar uyt de Boom moet
voortkomen ; en de relt van de gefeyde Mg: I: dat deel

dat tot vostfel van de plant moet (trekken • rot foo lang

,

dat de plant haar wortel ra de aarde gefchooren heeft

,

ende haar verder voetfel uyt de aarde kan trekken ; als

voor defen meermalen is gefeyt.

Vorders hadde ik ook het zaatje, metfynonwindfels,
laten afteykenen ; om aan te wyfen dat deel , waar door
foo een zaatje groot gemaakt wert : endatgefchiet door
een ftreng : Want meed alle de zaaden leggen in haar
omwindfelslos, fyndealleen vaft aan eene ftreng, over
eenkomende met meelt alle de dieren , Jeggenele ende
groot werdende in de Baar-moeders. Welk zaat fyn

volkome groote, met defTelfsomwindfels, fig: 2: met
CD. wort aangewefen : fynde het puntje, metC. aan-

gewefen , dat van defTelfs Itreng is afgebrooken. Dcïc
afgebroke ftreng, waar door het gantfche zaat gevoet

wert, en gaat niet binnewaarts in 't zaat om fig: I: A.
B. te voeden: maar alle de vaten uyt de ftreng gaan
van C. na D. ende dan fpreyen de aderen uyt de ftreng

aldaar van malkanderen ; en gaan weder na C.
Vordcrs hebbe ik de buytenfchors na myn vermogen

doorfogt , Qndc gefien dat de gantfche fchors niet en

bc.







bcftaat , als uyt feer kleyne vaatjens. En foo .insgc»

lyks bcftaan de vliesjens , die binncwaarts leggen,

uyc feer kleyne vaatjens> fonder dat ik in'tminïlc

hebbe konnca ontdekken die vaatjens waar uyt fig:

I: A. B. wert groot gemaekt. Wyders hebbe ik de

plant, die in fig: I: met A. wert aangewelèn, in de

lengte doormeden : want geheel voor het vergrootglas

flaande , kan men van de menigvuldige vaten a die

daar in fyn. geen verbeeldinge hebben.

Ik hebbe dan het plantje in fig: I: met A. aangewc-

fen , foo als het in fyn lengte hadde doorfheden , ende

voor het vergroot-glas geftelt, laten afteykenen , als

hier fig: 3: met EFGKLMP Q^wert aangewe-

fen.

Nu hebbe ik in de dikte van de plant, als van E tot

Q^, wel gepelt 5*0. vaten : waar uytwy dan na de meet-

regels wel konnen feggen , dat de plant, infig:I:met

A. aangewefen, wel met 1500. vaten is verfien. Vor-

ders ontdekken wy , boven de menigte van afdec-

lingen die in yder opgaande vaatjens werden aange-

welen, en die ik flel klap-vliefen te fyn , een onbc*

denkelyke menigte van kleyne deeltjens.

In de gefeyde fig: 3. werden met K L M. aangc»

wefen twee bladerkens met de vaatjens in de Mve :

welke bladerkens , foo ras als 'er wasdom in de plant

komt , in groote toenemen.

In de gefeyde fig: 3. werden met GHI K. endc

met M NO P. aangewefen eenige weinige deelcn

van de twee bladerswyfc deelen die voor het groei-

de gedeelte het lighaam van fig: I. A B. uytmaaken

.

In welk laaft gefeyde wy moeten itelien, datzc voer

Z ^ üxqïv
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ftrengen (in de dieren) verftrekken, omher voetfel,

dar in haar is , na de plant te voeren gelyk als vvy

ïlen aan G H. ende M P. hoe die vaten geflrekt leg-

gen , en aan de plant vereenigt fyn. ïk hebbe voor

oefen verfcheyde malen de aderen in Appelen en Pee-

ren gerragt te ontdekken; dog hebbe tot myn genoe-

gen daar toe niet konnenkomei , als hier vooren nog

is gefeyt , als na 4at ik de fchors ofte dikke bad

,

waar mede de Cocos noot bekleet is , hadde befchout

;

waar in ik fag , dat die deelen , die men draaden

noemt, ende die fcer veel in de gefeyde fchors fyn,

niet anders fyn als vaten, ende dat loo eendikdraat-

agtig deel ( dat feer Mark is ) wel beftaat uyt hon-

dert vaatjens. Uyt die vaten worden gemaakt blaas-

agtige deelen, die ten tyde van deruwardom, fooals

ik valt (tel, gevolt fyn geweeft voor het merendeel

met een wateragtige (toffe.

Dit heeft my al weer op nieuw bewogen om een (tuk-

je van de laaflgefeyde peer met een feer fcharp mesje

,

ende dat lbo dun als het my doenlyk was , af tefny-

den : ende het felvige yoorhet vergroot-glas geplaa (t

hebbende, ontdekte ik naakter als te vooren, ende

als met eenen opflag , verfcheyde aderen in de Peer

:

weke aderen omvangen waren met vliefen, die ik valt

Helde dat uyt die aderen wierden gemaakt: welke

vliefen, rondomme de ader, puncagtig waren, ende

in d kte toenamen: en weder puncagtig toeliepen; en

verecnigden weder aan een andere ader , daar nevens

leggende : fbo dat byna de gantfche Peer niet en be-

ftaat als uyt aderen , ende uyt de gefeyde vliesjens , die

Revolt {yn met een wateragtige vogt, vermengt met
veel



SEND-BRIEVEN. l%%

veel kleyne deeltjens. Maar gelyk de vaten m de

Peer uyt het zaadhuysje voortkomen , dat men een

klokhuys noemt ; foo komen de draadige vaten van

de fchors van de Cocos-noot voort uyt het hout daar

de Cocos-noot aan vaft is.

Ik hebbe een ader uyt de Peer , die ik overdwars

hebbe doorfneden, met der felver omleggende vlie-

fen laten afteykenen, a's hier flg: 4: met R S T V.,

vvert aangewefen : met W X word aangewefen de

ader die my voorkomt , als of defelve uyt 3 o. ende

andere weder maar uyt 5" ofte fes vaatjens waren be-

flaande. Dog de openingen van de vaatjens hebbe ik

maar in een kleyn getal voor het gcfigt konnen
bloot (rellen, om dat de aderen feer fagt lynde , de

openingen met het doorfnyden wierden toegedrukt.

Laat ons nu ons felven inbeelden , dat uyt de fteel

van de Peer foodanige vaatjens , aderen , komen , die

te famen komen , daar het zaathuysje van de Teer

fal gemaakt werden ; ende dat aldaar uyt weynig ade-

ren verfcheyde fpranken werden verdeelt, ende die

Ipranken weder in fpranken , over eenkomendc met de
bloet-ader in de Dieren , die wy een Arterie noe-

men; ende dat uvt alle die vaten, endedefappendie

in de geleye viiesjens opgeflooten leggen , de Peer

fyn groote beftaat. Defe vaten in de Peer leggen on-

trent het uyterfte van de felve/ ofte wel aan het op-

perOe huytje van de Peer, in foo een groote menig-

te, dat ik wel hebbe geoordeek , datinhet vierkant van

een ' vaneenduym, wel tien aderen leggen, waar

van de eene boven de andere in dikte waren uyt-

ïlekende. Z 3 Ah
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Als nu de axe van de gefeyde Peer is drie duym
,

en dat in een honderdfte deel van eenquadraatduym
fyn tien aderen , foo konnen wy volgens de meetkun-

dige regels feggen , dat 'er meer dan agt-en-twintig

duyfent vaten in foo een Peer leggen opgeflooten , die

alle tot geen ander eynde gefchapen fyn , als om de

vrugt tot haare volmaaktheyt te brengen.

Wanneer ik nu het opperde huytje van de Peer be-

fchouwe , den heelde ik my in datze gefchapen is

om de aderen ende de lappen voor wegwafeminge te

befchermen , en al waar de aderen als tegen aan leg-

gen , en als eyndigen. Dit vliesje beftaat uy t parkjens ,

waar van het eene grooter is als het andere : en foo

veel het ons voorkomt, beftaat yder parkje uyt rond-

agtige bolletjes : zoo dat yder parkje uyt 16: 20.

ende meer deeltjens is beftaande : dat ons voorkomt

,

als of yder parkje daer mede omfoomt was ; en al hoe-

wel de{e kleyne deelenons rontagtig voorkomen , foo

moeten wy defelve eer feiïydig itellen, om dat de

fefTydigheyt de volmaaktfte in-een-fchikkinge is.

Als wy nu het getal van de kleyne deeltjens , die de

oppervlakte van de Peer uytmaaken , {ouden begrooten,

foo fouden fy het getal veele hondert millioenen bedra-

gen. Als wy nu foodanige ingefchapenhcy t in lbo een ge-

ièyde vrugt belchouwen , moeten wy niet als verbaafh

flaan , en leggen al weer , hoe weynig is dat wy weten ?

Ik hebbe in myn voorgaande fchryvens aan UE: Hoog-
geleerde ende wyd-vermaarde Heere gefeyt,dat de trek-

kers ende vleesfibertjenshaaruytrekkingeendeinkrim-

pinge uyt een omwentelinge beftaan,enniet ringsgewyfè

gefchieden als ik my voordefcnhaddeingebcelt. üm
hier
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hier van een beter bevattinge te hebben, foo hebbe ik

nagefpeurt een kleyn gedeelte van een ader, die ik in

veel hout, en in de bladeren van de boomen, veelmaal

hebbe g? fien , ende ook eenige weynige in het ftroo *

maar onbedenkelyk veel, die van binnen tegen de harde

fchors van de Coeos noot aanleggen : en waar van ik veel-

maal fulke gedeelten heb gefien, dit nietdikker als een

hair van een varken waren : en welke aderkens in de

lengte by den anderenlagen, fonder dat ze a*an den an-

deren waren vereenigt; fynde de eene dikker als dean-

dere , ende de minfte foo dik als een enkel draat-

je dat de fyd worm maakt, maar inde Thee-bladerfcens

hebbe ik die wel meer dan vier maal dunder ontdekt.

Defe omwentelende aderen leggen foo digt by den an-

deren, en fyn foo naakt te bekennen door een fcharp-

fiende vergroot glas , dat het voor een weetgierig oog

een vermaak is , defelve te befchouwen. Defc vaten

in de Thee-bladeren moeden dus gemaakt fyn , beek

ik my in, eens deels op datze in groote hitte niet en

foude toevallen ; ende ten anderen , op dat de fappen

der omwentelende deelen , die niet aan den anderen

fyn vereenigt , tuflèn defelve deelen aan de omleggen-

de deelen , tot voerzel foude toegevoert worden. Deze
omwentelende vaatjensin het Hout, en Bladeren, worden
fig: 5-. tuflèn W en X. voor een feer kleyn gedeelte

aangewefen ; welke vaten fig foo wel laten uytrek-

ken als in de fig: 5. van X tot Y. wert aangewefen.

Ende de omwentelende geftalte, in de vleesfibertjens

,

en de trekkers, is de voimaakfte ingefchapenheyt , om
die deelen uyt te rekken ende in te krimpen, die men fig

foude konnen inbeelden.

En
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EngelyknudeVleesfibertjens, en de Trekkers, geen

holligheden hebben, om voetfel toe te voeren, foo hebben

ook de membramen geen holligheden, foo veel als het

my voorkomt, maar moeten doorgaans haar voetfel

ontfangen uyt de feec kleyne arterie : welk voetfel

aan alle kanten , daar het noodig is . door de dunne

rokjens van de Arterie als door fypelr.

Seker ProfefTor in Franeker feyt in fynfchriften, dat

eenige eynden van de Arterien het bloet florten in de

vleesfibertjens , cnde dat daar door het vlees root is.

Maar hy komt te dwalen : wat my belangt , ik en ge-

loof niet , dat 'er eenig bloet-vaatje is , dat een eynde

heeft , als het groote bloet-vat , dat het bloet in 't hare

ftort ; foo wy dat een eynde mogen noemen. Afbree-

kende blyve ik met veel agtinge. enz.

ANTONI van LEEUWENHOEK.

XX. BRIEF.
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AA.

'benige zwa&righslm tegen ie fieillng %'ên den Auteur , ra-

kende devoortteeiinge » vfgdofi. 'ÏVrntam d&t de tweelèn*.

gen m fommtge dieren zoo zeldzaam zyn. Met wat ëene

moeite een diertje van 't mmnel)k zaad door de lymachtt-

geftffi doordringt. Het eene diertje, dit beter aangroeit ,

zou aan de andere diertjes hun voedzel onttrekken Gèly-

kems uyt het pooten van 8 a 10 zaaden genomen. An~
dere geljkems genomen uyt twee zaaden , in eene Peer

leggende , waar van het eene dikwtls als uitgedroogt is,

Hoenderen, Patryzcn, enz. brengen vtelejongen voort:

't welke de vogels , die h&are neften in de Boomen man-

ken, doorgaans niet en doen. Ditiseeneingefchapendheit

€nz. De Auteur weygert giften , om niet verpligt te zyn.

JVaarom dat hy niemand zoekt te onderwyzen f De dtert-

jens , in de mannelyke zaaden van dieren en vijfchen s .

verfchtllen weinig van malkander ingrootte. De yleefch-

fihertjes van een Os zyn niet viermaal zoo dik als die van
een Vlooy. De Eyeren of Kuytgreynen zyn zoo groot in.

vijfchen van eenjaar , als in vijfchen van 25 en meer

jaaren. En de kleyne vijfchen , van eenjaar\ brengen

zulke groote jongen voort , als de groot/Ie viffchen ; te

weeten yder in zyn foort. Groot getal van Eyeren , of
Kuytgreynen , in de vijfchen : by voorbeeld in een Lenge.

Degroote verfimdende vijfchen , als de Bruynvifch , de Ha^
yen p enz. brengen maar een jongen voort De Trekkers

befaan nie t uyt vliezen. Befchryving van de Trekkers.

De verdeelde Trekkers , dat is de takken vin den nrootert

-A a, Trek*
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"Trekker * zyn omwonden met eene memhrme. 7der

fêrkmtje, waar ujt een Trekker beflaat , is wel ioo
maal dunner als een hair: en nochtans behoudt het de om~
wentelende inkrimping. Naar alle fchyn is 'er geen de

m'mfie lucht in de Aderen , Zenuwen, nochte Membraanen .«

maar wel in de Borji en in de ingewanden., Hoe de be~

weeginge van het Hart gefchiedt. Het inflorten en uyt»

jlorten van *t "Bloed , in't hert van een Salm en Snoek ,

befchreven. Het zelve toegepaft op het hert van den

menfch*

Delft den 13. Maart 1 71 6.

AAN DEN GELEERDEN EN WYD-
VERMAARDEN HEER 5

Den Hr. G: C: Liebnitz,: &c. &c>

IK hebbc , Hoog- geleerde wyd-vermaarde Hcere , UE:
myne waarnemingen van den 18. Novemb. 171 s*.

ontrent de vaten in de plant van de Peer, ende daar

benevens een feer rouwe fchets van de menigvuldige

vaten in defelvige, laten toekomen: op dat men zig eenig-

fints foude konnen verbeelden de werktuigen die

tot de grootmakinge van foo een fchepfel vereyft wer-

den.

UEd: fegt onder anderen , ik bemerke eene fwarig-

heyt hoe het gebeure , dat by fekere dieren , als ten

exempel , by Menfchen , de tweelingen foo raar fyn :

ende dat men meynen foude , dat de menigte der Prin-

cipien , of beginfelen , Iigtelyk veele te famen konnen
voortbrengen. Die
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Dit vint in my geen de minde fwarigheyt; wantde
lighaamenvanMenfchen, Koeyen, Paarden, enz: fyn

foodanig gefchapen , datze felden meer dan een fchep-

fel konnen voeden: geftelt fyndz, dat de Baarmoeder
van de dieren als een kleyne werelt is, in vergelykin-

ge van een diertje in het mannelyk zaat : ende by al-

dien maar eenige weynige diertjens in 't Mannelyk zaat

waren, en defelve ontmoeten een lymagtige ftoffè , en
daar nevens een toegepafte Baarmoeder , daar fouden
de Manelyke dierkens niet als met veel arbeyt konnen
door arbeyden. Want ik hebbe wel gefien dat een Man»
nelyk diertje , in defielfs ingefchapene ftofle , voort ar»

beydende , fyn ftaart wel driemaal in bogten was be-

wegende, eer 't een hair breete van plaats veranderde.

Wanneer nu al drie a vier diertjens de arterie aan-

tfieften (want daar uyt ftel ik vaft dat de grootma-
kinge moet voortkomen ) foo fal dat diertje, dat fyn
meefte voetfel en grootwerdinge geniet, meefh door-

gaans de andere het voetfel onttrekken : waar door de
anderen moeten vergaan. My gedenkt dat ik in foodani-

ge ftellinge dit volgende hebbe bygebragt.

Laten wy met onfe vingers een putje in de aarde ftee-

ken , ende daar inne leggen 8 % 10 faden van een Boom
5

daar fullen immers geen 8 a 10 boomen van voort ko-

men 5 ende fooze alle haere wortelen fchooten ; ende
een van de felve , die de grootfte wortel hadde ge-

fchooten, de reft niet en verdrukte, foo fouden het

foodanige groote boomen niet werden, dan of uyt een
zaat je een boom voortquam. Ik hebbe laaft , in 't ont-

leden van de Peer en zaaden , veelmaal gefien , dat twee
zaaden by den anderen leggende, het eene zaat fyn

Aa i voi-
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volkomen wasdom hadde, en het andere wasalsgants :

verdort: waar uyt wy moeten befluyten, dat heteene

meer voetzel heeft genoten ; of ook wel dat het vol-

•wafiene- het voetiel aan het andere heeft onttrokken.

Als wy mee opmerkinge op het gevogelte fien , dac

Poenderen., Patryfen, Faylanten, Eenden, enz: uyt

haar geleyde eyeren veel jongen voortbrengen , daar in

tegendeel vogelen dewelke hare nellen in de Boo-

men maken , weynig jongen voortbrengen : zoo
moeten wy valt ftelïen , dat het aleeningefchapenheyt

Van den beginne is. Want de eerile gefeyde vogelen

fyn foo ras niet uyt hare Eyeren gekomen , of fy loo-

ien haar moeder na, en foeken hare koflj daar in te-

gendeel de jonge vogelen, in de nellen op deBoomen
leggende , rneeft gans naakt fyn , ende moeten foo lang

gefpyfl: werden , datze bequaara fyn om te vliegen.

Ende dus moeten foodanige vogelen maar weynigeion*

gen voortbrengen , zoudenzegevoet werden: waardoor
-wy fien, dat'er foo een order is beraamt, op dat yder

fchepfel fyn grootwerdinge ,'; ende voorcfettïnge foude

te weeg brengen.

Die geene die in onfe Landen , om haar kenniffe en

-wetenfehappen , vergeldinge krygen , dat fyn Hee^
ren Profelloren, Predicanten , en de Meeflers in de

Latynze fchoolen, die foo veel Latyn konnen, dat-

ze de jonge; Luyden m die taal konnen onderwyfen,

De groote Hemel- befchouwer, wylen Chrifhaan tiuy-

gens , heeft my verhaalt, dar feker Perfoon in een an-

dere Provintie twee duyfent guldens heeft bekomen,
over fyn dienft in 't maken van tafels. Waar over de

fcive. misnoegt was,, feggende, men behoorde hem.be-

ter
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ter uyt het lant te bannen , als dat gekte geven ; wanc

hy heeft eerlyke iuyden beledigt. Wat my belangt ; ik

hebbe eenige vereeringen bekomen ? het eene is een drink-

beker van gedreveSilver, ende van binnen verguit . ende

dat van fyn furftelyke doorlugtigheyt der Lant- graaf

van Heffer Gaffel : ende twee medaaljes met het afbeek-

fels van fyn furs: doorlugrigheyt Antony Ulrig Har-

tog van Brunsvvy enz: wanneer ik de eer hadde, eeni-

ge jaren geleden , dat by my quam , om myne ontdek*

kinge te fren, en daar benevens toonde ik myne dank-

baarheyt: waar op de Hartog antwoorde, UE: gift is

grooter als de myne, in 't kort ik weyger giften, om
niet verpligt te fyn.

Ik hebbe gans geen genegentheyt gehadr , omymant

te onderwyfen . want als ik het aan een gaf, foude ik hec

aan meer moeten doen : om dat verfcheyde ibuden

rneenen dat ik het. aan haar uyt maagfchap^ en andere

om haar gefaglykheyt , verfchuldigt was : ende dus fou

ik my tot een flaafagtigheyt overgeven; daar ik een

vry man foek te blyven '. en tragt ook geen loon daar

voor te trekken.

Het is eenige jaren geleden dat eenige Heeren van dè

Hooge Regeringe van ons lant eenige van myne ont-

dekkingen quamen fien. Een van die Heeren feidè

tot de andere Heeren in myn prefentie , fal men foo veel

arbeyt ongeloontlaaten? Waar op de andere antwoor-

de; dicfeggen wy alle., en waarom doen wy het niet?

Het is waar, dat de diertjens in de Mannelyke zaa-

den van dieren en vifïen weynig van malkanderen in

.gioote verfchillen. En wat de vleesfibertjens aan gaat ;.,

'die van een Os fyn niet viermaal föo dik ais.de vlees,-

A-a. 3
fiocrijens.
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fïbertjens van de Vlooy. En het is aanmerkelykdatde

Eyeren , of foo als \vy die noemen , de kuyt-greynen

van de Visjens, foo in onfe Rivieren als m de Zee,

voor foo veel my bekent is , foo groot fyn , als defelve

visjens maar een jaar out fyn , als de kruyt-greynen

van de groote Viflen , die ij jaren en meer out fyn :

tndc dat de kleync visjens , een jaar out fynde , fulke

groote jongen veortbrengen , als de grootfte Viiïèn,

yder in fyn foort.

Ik kan niet nalaten hier by te voegen dat ik over

eenige jaren myn gedagten hebbe laten gaan over de

menigvuldige Eyeren , ofte kuyt greynen , ten tyde

dat het ontrent nieuwe jaar is ; en na myne aanteekin-

ge bedraagde het getal 8 £6 51 6. Eyeren.

Ontrent dien tyd fag ik een kuyt ofte E'yer-neft van
Lenge leggen, die ik liet wegen; en bevont defelve

S[ Pont fwaar: en na myn befte vermogen bevonde

ik de hoegrootheyt van cubicq duymen , die de kuyt

was inhoudende, en hoe veel eyeren nevens den ande-

ren leggende de lengte van een duym waren uytma*

kende : ende dus bevont ik dat dat de kuyt ofte het

Eyer-neft 9344000. Eyeren was inhoudende : doch

hier van breeder in een brief, aan den Hoog Edelen Hee-

re de Rhede gefchreven.

Laat nu van duyfent Eyeren maar een visje voortko-

men , foo moeten wy immers verbaaft ftaan , over foo

een groot getal : en als wy weder daar en tegen geden-

ken , dat het voctfel en grootwerdinge van de meefte

Viflchen niet en beftaat als uyt Viiïèn , die fy op-

vangen , en dat wy meer malen hebben gefien dat een

groote Lenge vier ofte vyf groote SchelvnTen in fyn

maag
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maag heeft, ende dat in tegendeel de groote verenden,
de Viiïèn , als Bruyn-vis , Bont-vis , Hayen enz , die

geen Eyeren , maar jongen in haar lyf voortbrengen f

maar weynige jongen , in vergelykinge van de eerftge-

feyde , voortbrengen ; ende dat de Wal-vis maar eenjong
in fyn lyf draagt : als wy , feg ik , fuike faaken be-

merken , moeten wy (lil ftaan.

Ik beelt my in, dat ik noyt verder fal komen, als

het geene ik van de vleesfibertjens hebbe gefey t.

Dat de Trekkers , Tendines , uyt membramen beflaan

;

is abuys : het geene de ftarkte van de Trekkers uyt-

maakt , fyn lange uitgeftrekte deelen , waar tuffen veele

membranen , van onbedenkelyke dunte f verfpreyt fyn

:

welke Trekkers haar in veele Trekkers verdeden, en yder

van de felve , verdeelt fynde , is omvangen van een mem-
brane. In defe feer dunne membrane fyn als ingevefl

de vleesfibertjens , die ik onder dit fchryven weder hebbe

befchout, en moet feggen , dat yder van foodanige dun-

ne ftriemtjens , waar uyt een dun trekkerrje is beftaande

,

wel hondert maal dunder was als een hair : en nogtans

was het behoudende de omwentelende inkrimpinge van

den Trekker daar het was afgefcheurt. Defe groote

moeften met veel bloet-vaatjens verfien fyn , foudenze

doorgaans voetfel genieten ; ende te gelyk ook met een

membrane, foude foo een groote Trekker , als op het

agter-been van een Qs leyti gedeelt werden in meer
dan duyfent Trekkers: yder van welke kleyne Trekkers

als omwonden legt met eene membrane , foo als ik in

een van myn brieven hebbe gefeyt.

Ik kan my felvenaiet inbeelden dat 'er ecnige de minde
Lugt in de aderen , fenuwen, nog membranen is ;maar wel

inde borft ende ingewanden: welke laafte Lugt wy veel

me
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met hét fwelgeti in de ingewa-nden brengen- Ofte men
moeft de fubtile (toffe-, die ik byhet vuur ofde warmte

gelyk , en welke (toffe door alle Lighamen kan door-

gaan , en geen plaats kan behouden, voor Lugt te

boek (lellen. Wat de beweginge van het Hert aan-

gaat, óïq en kan niet beftaan fonder de beweginge van

de Lo nge : en ge !yk de beweginge van de L.onge af-

hangt van de per-finge van de ugt; foo beek ik rny

in , dat de beweginge van het Hert ook meeren-

deels afhangt van het bloet, in 't hart geftort fyn-

de, dat aldaar een meerder warmte genietende, door

fyne warmte een grooter plaats moet beflaan. Hqz
Hert , daar door boven fyn naruurlyken (land uytge-

rekt werdende, koomen de Trekkers, die in de hol-

ligheyt van het Hert geplaatft fyn, haar fchielyk in

te trekken: daar het gantfche vlees, daar het Hert

van gemaakt is, veel toe doet.

ïk hebbe , eenige wey-nige jaren geleden , aan de

Kon: Societeyt toegefonden , hoe het met het inftor-

ten en uytftorten van het bloet in*t Hert van de

Salrn en Snoek toegaat ; en hoe dat daar toe noo-

dig fyn drie werktuygen; nameutiyk een werktuyg,

waar in het -bloet uyt de Vcn& wert geftort in 'r.

Hert : en dat het bloet uyt het Hert in een derde werk-

tuyg gaat, dat het bloet fedig in de Arterie voert. Laten

wy defe werktuygen over brengen tot de foogenoemde
Ooren van het Hert: als het (linker oor, het Hert,

ende het regter Oor; ende (tellen dat dek drie bewegin-

gen alleen afhangen van de uytrekkinge ende intrek-

kingevan de Trekkers, waarmede de gefeyde werktuy-

gen vetficn fyn. enz.

ANTONI van LEEUWENHOEK.
XXI. B&IEF„
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K.

Bet gemeen qevoelen , dat de tfiiaagde»palm geen zaad

voort en brengt , is de reden waarom dat ze gejhooït

Word ter aelegendheit van het trouwen van eent

Maagd. Vat gevoelen word onderzocht
5
en onwaar be-

vonden. Zaadhuysjes aan de Maagde-palm gevmden.

Befchryving van zoddanig zaad. De Jchors van dat zaad

voor*t vergroot-ghs gebragt: de planten infommige zaa-

ien gezien. De Plant in 't geheel uyt het zaad gehaalten

befchreven. Be plant was voor het oog wel ió maal

dunner als het zaad. De plant in het zaad van de UMaag-

de-Palm . en de plant in het zaad van den JVyngaari,

zyn van eene gelyke figuur. Gffing waarom dat
y

er door*

gaans geen zaad word gevonden aan de Maagde Palm.

Befchryving van de meel&chtige ftojje , die de plaitt om-

vangt. Veele OÜ-deelen in de meelachtige flojje van het

gemelde zaad. Zaaden van de CftUagde-p&lm in nat

zand geleyt, en in de zak gedragen,

ïn Delft den \Q. Mey 1716,

AAN DEN HOOG-GEAGTEN POËET,
H: K: POOT.

IK heb myne gedagten laaten gaan ' over het ge»

was , dat men Maagde-palm noemt, welk dien

aaam verkregen heeft , om dat het een bloem voort -

B b brengt*
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Brengt, etide geen faat draagt. Daarom werden de
bladeren , van die foogenaamde Maagde palm, op
den dag als eene Maagt fal trouwen, op de ftraat

voor de huyfrnge van de Bruyt , en voor eenige naad-

gelegen huyfen geflroyt. Ook word de Bruyt , van

het trouwen komende , daarmede beflroyt : ende de

tafel word 'er mede verciert ; felfs worden 'er wel
eenige bladeren vergult.

Hier op foo hebbe ik eenige bloemen , met haar uk-
ken, toe my laten brengen ; om dat het by my vafë

flond , dat 'er geen bloem aan eenig gewas was , of de-

felve was gelchapenom , by het afvallenvan den bloem ,.

faat voort te brengen.

Dele bloemen , et\de het geene na het afvallen van

de bloem aan het deeltje bleef flaan, door het Ver-

groot-glas befchouwende , fag ik feer klaar dat het een

gefchapen maakfel was , om faat voort te brengen

:

want ik ontdekte in 't felve , hoewel heel kleyn, twee

a drie laaden.

Seeker Heer, die my eenige bloemen ter hand flel-

de van Maagde- palm , die op een binnen-plaats , daar

weynig Son by komt waren gewafTen, komende ter

plaatfen daar jonge Luyden fouden trouwen , ende
handelende de Maagde-palm, vinr aan defelvige eeni-

ge faaden die hy my ter hant fielt , met der felver

faat-huysjens ; welke zaaden een bruyne coleur had-

den;langa ^rig , en boven myn verwagtinge groot en feer

Hark vanfehors waren. Want fy waren niet veel korter

als eenCoffi-boon : maar de Coflï boon is wel viermaal

dikker: ende gelykdeCoffi-boonenalseen inwendige

naat hebben-, foo is het ook gelegen met de Maagde-
palm*



S E N D - B R I E V E N. 195

palm-faaden. Ik hebbe fes van defelaadeneenige uuren

in water geleyt; op dat ik de harde fchors met een

fcharp mesje na myn genoegen foudekonnen aan fchy f-

jens fnyden; ende dat foo dun als het my doenïyk

was. AJle dele fchyfjens vpor het Vergrootglas (lel-

lende, fag ik doorgaans de plant, die in 't faat als

opgellooten lag; en veelmaal ook de twee bladeren,

die platagtige waren , waar mede de plant verfien is

,

en die ik hadde doorfneden. Ik konde ook de va-

ten en aderen in die bladerkens bekennen. Met de an-

dere fnede was dat deel , dat tot de üam en wortel

foude uytwaiTen , doorfneden ; waar in ik de vaten

,

die de lappen op ende nederwaarts fouden voeren t

mede konde bekennen. Dog in andere zaaden waren

de planten nog niet gemaakt.

Vorders fnede ik de fchors, ende de Meelagtige

ftoffe, waar in de plant leyt, in haare lengte aan

Ideyne üukjens ; om de plant in haar geheel uyt het

zaat te hebben ; dat ik ook te weeg bragt : en ik fag

leer net de twee langagtige bladeren met haar va-

ten, en aderen; ende dat de fyden , die tegen den an-

deren hadden gelegen, platagtig waren: ende dat de

buyten lyden londagtig waren. Dog de vaten in dat

deel konde ik, om der feiver dikte, niet wel be-

kennen; ende ik oordeelde dat de ingeleyde plant

wel festien maal dunder was, als het foogenoem-

de zaad , waar in de plant opgeflooten leyd. Ge-

lyk nu de plant , in het zaad van de Maagde-palm

»

ongemeen lang ende dun is; ende dat defe fooge-

noemde Palm geen {tam-plant is, maar het gewas

als langs de aarde fig verfpreyt; overeenkomende
Bb a mei
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niet vcele Wyngaart ranken, die wy wel opbindett,

maar ingefchapen fyn om op de aarde fig uyr te fpre-

yen: foo fyn ook de planten in 't faat van de Maag-
de-palm ende in het laat van de Wyngaart , dat is

in de kernen van de druyven , van een ctióq gely-

ke figuur; ichoon de faaden feer verfcheyden fyn van

maakfel. Ik nebbe ook in gedagten genomen of de

reden , dat men doorgaansgeen zaad aan de Maagde-
palm en vint, niet en is , om dat men doorgaans

de Palm plant in een veragten hoek vanden tuyn , daar

de minfle forfkomt.

Niet tegenftaande defc waarneminge mogen de Bruy-

den haar onbefchroomtmet de Maagde palm laten ver-

fieren ; fchoon haar de maagdom foo wel over een komt
als de maagdom aan de Maagde-palm.

Vorders hebbe ik waar genomen . dat de meei-ag-

tige (toffe, die de plant omvangt, mede ten deeie

beftaat uyt vliesjens ; waar van de eene veel grooter

is als de andere: welke vliesjens in haar ommetrek
veel grooter iyn als de vliesjens in de Pit, waar uyr
voor een gedeelte de Cocos-noot beftaat, Als ik de

meelagtige ftofie van het zaat van de Maagde palm
war hart drukte, foo fag ik veel Oly deelen* die foo

groot waren, en een klootze ronte hadden, dat men
molt oordeelen, datze uyt verfcheyde Oly-deeltjens

waren te (amen geilremt.

V orders hebbe ik fes zaaden van de Maagde-palm
in natfant geleyt ; ende dat gepiaattt in eenwyde en

ftarke glafe Tube ; ende ra dat ik de tube een maant
lang hadde by my gedragen, daar het by dag een

natuuriyke warmte heeft gehadt, nam ik een zaatie.

uyr
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uyt het fant ; doch ik konde geen de minfte verande-

ring aan het zaatje gewaar werden. Ik iiet dan dean-

dere zaaien in 't zant leggen ; en ik droeg forg , dat

het zant een redeiyke vogtigheyt was behoudende : en-

de nog een maant verloopen fynde , vont ik de zaaden

nog in haare volkome geftalte. Dog waren nufoofagt #

dat ik ze met den nagel konde van een breeken: als

Wanneer ik de plant uyt de faaden konde nemen; waar
aan geen de minde bedervinge nog wasdom te beken-

nen was.

Du verre fyn myne aanreekeningen ontrent de Maag-
de-palm, die ik in het voorledene jaar op het papier neb-

be gebragt , ende goet gedagt hebbe U£: mede te dee-

len 1 en fal na veel agtinge blyven.

Boog-geagte Poëet*

Uw Onderdanige en verpligte Dienaar

* ,. ANTONI van LEEUWENHOEK»

Bb 3 XXII. BRIEF*
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XXII. BRIEF.
Ve Luykfche Hop beeter als de onze , en waarom f T>e bla-

dere» van de Hop door het Vergroot-glas bezigtigt. Vs

adertjes door die bladen verfpreydt. Eenige vaten van de'

zelve bladen bejlaan ujt omwentelende deelent Ve zaa«

den van de Hop ontleedt j en bevonden dat de binnen»

fiqffe niet anders was als de jonge plant. Ve blaadjes van

het zaadhuysje met geele belletjes bezet. Wat die bollet-

jes eygentlykzyn ; zy behelzen een helderegeele Olie. TVyn-

gaart•ranken, die op veele plaatzen met heldere kleyne

bolletjes be^et waren. Die bolletjes waren naar alle fchyn

veroorzaakt door de groote hitte van de Zon. Het baftje

van zoo een bolletje was niet glad , en waarom ? Andere

waarnemingen ontrent de olie van de geele bolletjes , dié

- op de Hop-bladen leggen. Lange deeltjes in die Olie opge-

sloten. Vie lange deeltjes zyn zoutdeelen : de kleyne zout~

deelen van dezelfdefigure als degroote. Zwarigheit aan de

Filofoofen opgeworpen , dewelk beweeren dat bittetheyt te

weeg gebragt word door de kleyne haakjes van de zoutdee*

kn. Een enkelt blaadje hop , op de tong geleyt , veroor*

zaakt groote bitterheit. Nieuwe moeite gedaan om eenigt

deelen in de Oli-azhtige ftoffe van de Hop -bolletjes te ont-

dekken. Hoe de Auteur eyndelyk daar in lange dunne dee-

len gevonden heeft. Nieuwe waarntemingen ontrent

het Hop-zaat , en omtrent den bovengemeldcn oly. Onge-

looflyk veele zoutdeelen in Me Olie gezien. Bogtige zoud-

deeltjes in den zelven Olie. Bedenking ofdie bogtige zout-

deeltjes de bitterheit in den fmaak niet zouden maaken.

Wan
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In Delft den 16. Mey 171 6»

AAN DEN HEER ADVOCAAT GERAR*
DUS VAN LOON.

[ MYN HEER.

\V/ Anneer ik met UEd: quam te fpreeken ontrent de
Hop , en wat ik daar in hadde waargenomen ;.

foo verhefte UEd: de Hop, die ontrent Luykvalt,
verre boven die geene óic hier te lant gewonnen vvertó

welke Luykze|Hop in de Brouwerye van MejufFr. van

Loon , UEd' Moeder, word gebruykt. Dat nu de Luyk»

ze Hop beter vak, als onfe Hop, dat moet ons niet

vreemt voor komen ; om dat Luyk ontrent 1 * graat

fuyderlyker leyt als ons lant; ende dus vroeger kan ryp

werden, en ook in een hooger gront is waflènde. Én
nademaal UEd: kennis van de Hop is hebbende , foo heb-

be ik goet gedagt myne aanteekeninge , die ik in't ont-

leden van de Hop op het Papier hebbe gebragt, UEds
te laten toekomen, die dc(c volgende fyn.

Ik hebbe de bladerkens van de Hop, namentlykdie

het zaadhuysje uytmaaken , door het Vergroot glas be~

fchout: ende aifoo die bladerkens feer dun fyn, foo

was het voor my een aangenaam gefigt , hoe de ader-

kens in die bladerkens verfpreyt lagen , en als in mal-

kandcren vereenigden ;: en hoe ineenige vaten een rood*

agtige (toffe lag : en ik bevont ook dat eenige vaten

beftonden nyt omwentelende deelen , geiyk ik onder-

vonden hebbe darde aderen in deThee-bladeren fyn.
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Vorders vernam ik, dat verfcheyden van die blader-

kens met een zaacje waren bezet : welk zaadje geplaatd

was, daar het Maatje aan fyn deeltje was vereenigt ge-

weeft, en groot, gemaakt fynde vad fat. En ik beelt

rny ook in dat yder Maatje, van eengefeytzaathuysje,

gemaakt was geweed om een zaatjë voort te brengen.

Dog hare volkome wasdom niet genietende, hebbende
zaatjens tot geen rypigheyt konncn komen.

Ik ontleede verfcheyde van die zaatjens.: en ik be-

vont, dat de binnedoflè niet anders was als de jonge

plant, bedaande uyt dat dcd dat tot de wortel van de
plant verftrekte ; ende de re ft was twee bladerkens,

fonder dat ik eenige andere deelen fag ais de menigvul-

dige vaatjens of aderkens , waar mede dat deel , dat

tot de wortel ofte rank fal uytwaflèn, was verfen.

Vorders waren alle de bladerkens van het zaathuys-

|e, ende wel meed ontrent de plaats daar de bladerkens

haar voetfel en grootmakinge genieten, befet met feet

kleync bolletjens, dis een fchoone geele coleur had-

den; en waren feer na van de groote, na myn oog af

te meten , als of der felver axe was als de diameter

van een hair van onfe kinne , en ook veele kleynder.

Dc{q geele bolletjens , beelde ik my in , waren geen

vrugt van de Hop ; maar alleen een uytgedoote dof-

fe ; die wegens overvloct van voetfel door de vaaters

niet wel konnende gevoert werden , buyten de vaaten

in groote wasdom, ofte door een dag ofte twee grooter

hitte, wordgedooten.
fk brak veele van de gefeyde geele bolletjens ont-

ftukken: en ik beelde my in dat ze geen ander badje

hadden , als dat het buytende van de felven was droog

gewor-
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"geworden, en het binnenile byria was nfet anders dan
een feer heldere geele oly; fbnder dateenige de minde
deelen in de felve te bekennen waren , als kleyne ron-

de bollet jens , waer uyt het vordere gedeelte van het bol»

letje was beftaande, en die niet vloeybaar waren.

Wanneer ik over eeni^e jaren geloogeert was, daar

een Wyngaart tegen de agtergevel van het huys , te-

gen de Zuyder Zon, aan itont; foo viel myn oog op
die nieuwe ranken » die op veele plaatfen befet waren

met heldere kleyne bolletjens; die ik oordeelde alleen

veroorfaakt te fyn , om dat door de groote hitte van de

fon foo veel voetfame ftofiê wierd opgeftooren , dat de-

fèivige door de Wyngaart ranken, tot wasdom van

bladeren ende druyven niet konden gevoert werden. En
dc{c hitte wierd vermeerdert , (tel ik vaft , om dat eer

men in de tuyn quani, de gront daar de wortel van de

Wyn-gaert lag , feer net beleyt was , ende dat in vak-

ken , met verfcheyde Coleciren van kleyne keylleent-

Jens van ontrent twee duym haar axe ; dk ook veel

warmte aan de wortel hebben gebragt; te meer om dat

niet een grasje tuffen de {Veentjes was. Dus wierd het

fap dan uyt de ranken geftooten : en wierd aldaar ge-

ftolt.

Ik nam eenige van die ronde bolletjens , en ik bragt

die voor het Vergroot glas ; ende ik fag dar het deel 9

dat wy een basje foude mogen noemen, niet glat was,
maar verfcheyde rimpels had ; waar uyt ik een be-

fluyt maakte, dat de uytgeltonte vogt , die üj, i:i een

kiootze ronte hadde gefet» voor een gedeelte was weg-

gewaiemt, waar door de vogt een korsje, of fchors,

hadde bekomen, die ook met rimpels was gcdroogt.

C c Waa*
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Wanneer ik nu de hier vooren gefeyde gele bollet-

jens, die op debladerkensvande Hop waren, ontruk-

ken hadde gebrooken, en op een fuyver glas eenige

dagen hadde laten leggen ; befag ik dien oly ; en bevont

dat veel van defelve geftremt was in lange dunne deelt-

jens ; enÓQ dat in foo een groote menigte , dat ik daar

over verftelt (lont : ende daar defe oly-agtige ftoffè feer

dun was leggende, waren de lange deeltjens niet lan-

ger, als de diameter van een fyn woihairtje: en de an-

dere , daar de ftoffè wat dik badde gelegen , waren

wei viermaal langer: en op 'eenige plaatfen lagen wel

twaeif lange deeltjens als uyt een punt te voorfchyn

komende, waar van eenige op haare eynde feer fpits

waren toeloopende : doch aan haare andere eynden

konde men geen fpitsfigheit bekennen.

Nu moeten wy vaftftellen , dat de gefeyde heldere lan-

ge deeltjens in den Oly opgeflooten leggende , fchoon de-

felve om haare kleynheyt voor onfe oogen fullen ver-

borgen blyven , waarlyk foutdeelen fyn , en dat de

bitterhey t van de finaak , die de Hop aanbrengt , daar uyt

ontftaat ; en vorders dat de zoutdeelen , fchoon defelve

meer dan duyfentmaal kleynder fyn als dat wy die door

het Vergroot-glas konnen ontdekken , egter van defelve

figuur fyn als die grooter geftremt fyn : gelyk wy fien

aan de feer kleyne fout figuuren van ons gemeen fout

,

ende aan de falpeter-deelen; en aan veel andere fouten

,

ja felfs fiet men 't aan de Candy-fuyker 5 want als die

maar in een vogtige lugt geweeft was, en in een ftoof

weder wierd gedroogt; heeft men tot my welgeklaagt

dat foodanige fuyker dan haare glans verheft. De re-

denen hier van ortJcrfoekende , bevont ik dat de opper-

vlakte
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vlakte van de Candy-fuyker , door de vogrige lugt , een,

weynig ontdaan was: en als defeive door de warmte weder

geftremt was, dat 'er dan by uytnemendheit veele feec

kieyne dcekjens waren -geftremt, ende veeie van óïq

figuur als de groote Suyker-deelen : alle welke kleync

dcelen de glanfigheyt van de fuyker beneemen. Om
nu weder tot de zout-deelen van de Hop te koomen

,

waar fullen dan de Philofophen blyven die feer vafl

ilaande houden, dat de bitterheyt wert te weeg gé-

bragt, door dat de 2out deeien kieyne haakjens heb-

ben; welke haakjens lbo een prikkeling te weeg bren-

gen, die wy bitter noemen.

Ik hebbe verfcheyde malen foo een enkel blaatje Hop s

als hier vooren is verhaak, ontrent een halve minuic

op myn tonge geleyt; om te vernemen, of ik van foo

een enkel blaatje, daar veel geele bolletjens op vafl

faaten , eenige bitterheyt op myn tonge foude gevoe-

len.

Ik moet tot myne verwonderïnge feggen , dat ik uyt

foo een enkel bladerke, wanneer ik het met de tonge

tegen het verhemclt van de mont aan drukte, fooveei

bitterheit vernam , dat ik het te vooren niet foude gedagt

hebben.

Met defe myne verhaalde waarneminge niet verge-

noegt fynde, hebbe ik op nieuw op twee byfondere

glafen de oly-achtige bolletjens van de bladerkens van

de Hop , foo ontftukken gebrooken , als nog heel

,

geplaatft; en heb foo naeukeurig, als het my doenlyk

was , myn gefigt laten gaan op de ciy-agtige itoflê van .

de hop-bölletjens; dog geen de mmfte deeien in defeive

koi>nen ontdekken, -

Cc 2, Ik



as* ANTO^r van LEEWÊNfHÖEKS'

Ik plaafle defelve in een lade van mynCabinet; en*

de ife dekte hoé* de glafen met een papier; op dat geen

lè iftfofté (toffe op de oly-agtige deelen foude vallen:

en na, ontrertt vier en- twintig uuren befchoude ik weder

de oiy-agtige deelen ' en doen konde ik , ende dit niet

als met de naeuwfte opmerkinge, op eenige weynige

plaarfèa, de hier voor>en gemelde feer korte en dunne

lange deeltjens bekennen Daar de ftofFe feer dun
had gelegen , quamen ook te voorfehyn eenige feer

kleyne d'ceirjens daar aan geen figuur te bekennen was.

Maar na verloop van nog vier-en twintig uuren , kon-

de ik veel meerder fout rlguuren bekennen. Defe waar-

ïieminge hebbe ik gedaan in 't laatfte van de maant de-

cember, ends in 't beginne van Jannuary 17 14 als wan-

neer wy veel mift en vogrigwe'er hadden. Doch byaldien

wy warm we'er met fonnefchyn gehad hadden; ik en

twyfel niet of wy fouden eerder en meerder t'famen

ftremminge van zout-deelen vernomen hebben.

Nu was het wel waardig dat men in de bloeymaant

verfcheyde bioefTems van boomen en vrugten , en wet

voornamentlyk de geene, daar de honig byenmeêfl op
vliegen, ais ook die kruyden die de meefte reuk ge-

ven, befchoude; om te ontdekken wat uytgeftooten

deden op defelve mogten fitten.

Wanneer ik nu in 't begin van de maant O&ober den

Makelaar van de Hop hoorde feggen , dat 'er een feer

goet gewas van de Hop was, liet ik tot my brengen

eenige zaat-huysjens van de Hop , die ze bellen noe-

men; en ik dboriögt weder debladcrkens van defelve;

Gndc ik bevont , dat een zaat-huysje of bel tuilen der-

tig en veertig zaatjens hadde. ik ontbloote de zaat-

jensp
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jens van haaromwindfels; ende ik bevont dat de inleg-

gende planrjens uy t feer veel oly beftonden , na de groo-

te van het zaatie: ende ik fag ook, ais hier voorenis-

gefeyt, dat defelve twee bladerkens hadden, die feer

lang waren naar advenand derfelver kleynheyt. De bla-

derkens in het zaatje lagen in foo een ronte, als ofwy
een flak-hoorntje hadden . dat uy t drie omwentelende

kringen was beftaande. Wanneer ik defe bladerkens

van een fpreyde, konde ik nog de uytnemendekleyne

bladerkens, die daar al gemaakt waren, bekennen^

dog niet in alle zaatjens. Soo dat in dcfe zaat-

jens niet een ftofle opgeflooten leyt , gelyk in meefi: alle

groote zaaden is, die de plant het eerfte voetfel toe-

brengt. Ende dus is hier de plant volkomender, dan

in het groote zaat de kaftanje.

Ende wat de fchoone en geele oly-agtige bolletjens aan-

gaat, die waren met meerder rimpels ingedroogt: en

als defe bolletjens waren ontftukken gebroken , heb ik

den oly op het g^asgeleyt, daar ik dan tottwee of drie

snalen myn warmen adem over liet gaan, 'k bragt die foe

aantftonts voor myn gefigt; en fag een onbedtnkelyke

beweginge in dien oly : want de oly vloeyde aan alle

zyden in foo een dunne üofre, als men ftg niet lbo-

de konnen verbeelden :• en maakte op het glas foo-

danige eene figuur, als of men een uytnemend dun
vlksje van eenig diertje door het. Vergroot-glas befchou-

de, waar in men niet bekennen konde als eenige vaat-

jens, of flriemtjens , die in groote uytftaaken.

Ik plaatfte het glas, daar defe oly op was, dat'ergeeti

ftof konde bykomen, en ik belchoude het des anderen

daags., leen fag ik foo veele zo.ut-dce.len,. ende die

C'-c 3. van;
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van ' vcrfcheyde grootheden leggen , dat het geen menfcli

is te doen geloven. Veele der felve waren van ioo uyt-

nemcnde kleynheyt, dat byaldien men hetmaakfelvan

de groote daar ontrent leggende niet een fag , men de-

felve aan haare figuuren nieten foudekonnen bekennen:

fynde meelt alle verfien met twee fcharpe punten. Dog
als ik iaatft ddcn oly befag, na dat hy maar een uure op

het glas hadde gelegen, foo kondeik al zout-deelen be-

kennen. Ende na verloop van drie uuren veel meer , en

ook veel grooter , . als die ik eerft befag. Defe zout-deelen

vermenigvuldigden in een groote menigte ; ende de kley-

ne wierden grooter: dan de olyagtigc ttofïè wafemde weg.

Maar het geene my vrcemt voorquam , dat was dat

veele van die lange , en die aan beydede eynde met fchar-

pe punten fyn verfien, niet ais een regte Linie, maar

een flaauwe bogt hadden; ende ofdie krom gebooge zout-

deelen foo een beweginge in onfen mont te wege bren-

gen , die wy bitter noemen , dat geefik aan een ander over.

In 't kort , na myn oordeel fag ik wel twee maal foo

veel zout deelen in dek Hop , als in de Hop die voor-

leden jaar gewaffen was.

Myn groot- en over groot-vaders hebben Brouwers

geweeft, en myn groot-moeder was een Dogtervancen

Brouwer : ende dus hebben myne Voor- ouders veel Hop
gehandelt. En wie weet ofhare gedagten wel oyt geloo-

pen hebben op de Hop , hierinbeftaande, dat dat deel,

hetgeene wy een hopje ofte bel noemen , een zaat-huysje

is; waar in veel faaden opgeflootcn leggen. Hier heeft

UEd. het geene ik van de Hop, in't onderfoeken van

de felve, op het papier hebbe gebragt ; en ik zal na veel

agtinge blyven , enz.

ANTONI van LEEUWENHOEK.
XXiU. BMEF.
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Van de Membranen , die ïn de Trekkers leggen , en dezel-

ve ten deele omvangen. Vezelven hebben zeer dunne

eynden. De vlecfchfibertjens niet geveftigt in de fierke

deelen van den Trekker ; maar in de membranen die den

Trekker rondom bekkeden„ Die Membranen zyn ten dee-

le aan den Trekker vafi , ten deele aan de vleefchfibertjcs,

De ^Membranen die de Trekkers , en die de vleejchfi-

jes bekleeden , zyn am malkander gefchakelt , en als eene

Membraan. De dieren , die vede jongen voort brengen ,

hebben ook meer tepels ; een bewys dat een mtnfch niet ge*

fchapen is, om meer als een kleintje voort te brengen.

Antwoord op de Vrage^ waar tve dat 'er zoo veele diert-

jes zyn in het mannelyk ?aa£ De Baar- moeder vanKo-
nynen en Honden geopent , en de levende diertjes daar m
vertoont. De Baarmoeders en de zoogenoemde Eyerneflen

van Schapen onderzocht: maar nou gezien dat zoo een

verbeeld Ey van*t Eyerneft met de nagels zou, hebben

konnen afgetrokken worden. Het is niet te begrypen hoe

dat de het Ey uyt het .Eyerneft , en door de gezeide Tuba
van Fallopius kangefogen worden. Antwoord op de Vragc

waar toe het Ovaïium dan aemaakt zoude zyn, Vra-

ven met teven-vragen beantwoordt,

Ik
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Delf£ den 19. Mey \y\é.

AAN DEN GELEERDEN EN WYD-
VERMAARDEN HEER;

Dm Heer G: C: Liebnitz»

IK hcbbe , Hoog-geleerde ende vvyd-vermaarde Hee-
re, UEd: aangenamen van den 31. Maart laaft-

leden wel ontfangen, ende daar inne gefien , dat in

myne aanmerkingen, in mynen kaften brief vervat,

eenige vergenoeginge hebr gehadt.

Wat de membranen aangaat; die leggen in de Trek-
kers , ende omvangen de feiven ook ten geheelen

,

hoe kieyn de Trekkers ook mogen wefen : welkers

dunte in de muys ik veel maal gefien hebbe: foo dat

der felver eynde foo dun was , .als een hairtje van ons

hooft. Welkers eynde dan belet was met verfcheyde

vleesflhertjens : die daar als uyt voortquamen.

Dele vlees-fibertjens fyn niet gsveflindellarkedee-

len die den Trekker uytmaken , maar in de membra-
nen uyt den Trekker voortkomende , en die ook den

Trekker als omvangen. En het is my wel voorgeko-

men , dat als ik eenige weynige vleesfibertjens van den
Trekker, ontrent een hair breere , hadde afgefchey-

den, dar de vlecsfibertjens in gefchikte ordre nevens

den anderen waren leggende; ende dat my klaar bleek

dat de membranen voor een gedeelte foo aan de vlees-

fibertjens, als aan den Trekker, nog vafl waren , en

heb die met kleyne-deeltjens van een gefcheurt. En
gelyk nu yder vieesflbertje , als voor deïen by my is

aange-
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aangewefen , mede omwonden ieyt in een membra-
ne, fbo ftaat het by my vaft, dat de membranen foo

in de Trekkers , als die de Trekkers omvangen , en-

de de membranen die de vleesfibertjens bekieeden , fbo

aan malkanderen gefchakelt fyn , dat het al een ende

dsièlve membrane is.

'Soo de Memch , -en ook verfcheyde dieren
,
gefcha-

pen waren, om meelt doorgaans meer als een fchep-

fel voort te brengen , foo foude de natuur haar meer
tepels gefchapen hebben, gelyk wy fien datverkens,

honden enz. die twee ryen tepels hebben , veel jon-

gen voortbrengen.

My gedenkt dat my een Heer vraagde; Waar toe

foo veel diertjens in de mannelyke zaaden; Waar op
ik tot den felven feyde ; foo weynig redenen hebben.

wy ook om te vragen; Waarom eenhoorn* die hon-

dert en meer jaren kan out werden, yder jaar foo veel

bloefems voorbrengt, daar yder bloefem een Appels
ofte Peer, en yder Appel* of Peer, fes a agt faaden

kan voortbrengen: ende yder faat weder tot een boom
foude konnen opwaiTen.

Hadden de geenen, die voor het Eyer-nefi fyn,
foo veele onderfoekingen gedaan, als ik hebbe in 't

werk geftelt, ze fouden nevens my het Eyer-neilwel

verwerpen. Ik hebbe veel Conynen , en eenigc hon-

den, laten verfamelen, ende dan de baarmoeders,

met de Tuba Faflopiana, op verfcheyde plaarfen (al

veel jaren geleden ) in prefentie van onfen Dotlw An<i~

tomicus geopent; en hebbe daar op de weynige ftcffe daar

uyt genomen, ende de mannelyke levende dierrjens

*n de lelve vertoont ; fonder dat ik oyt een ingebeek Ey .,

O d dat
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dat men beufelt van het Eyer-neft afgefogen foude fyn

,

m de Tuba gevonden heb.

Ook hebbe ik veel maal de baarmoeders van de

Schapen doorfogt ; Want op fekeren tyd in 't na- jaar

mo^en geene Schapen* in 't Vlees-huys alhier gebragt

werden , ofdaar moeten de baarmoeders , met het geene

daar aan valt is , aan de Schapen vaftfyn, omtedoen :

fien , dat de Schapen met geen jongen fynbefet geweeft.

Aifoo ik maar een (leen werp van onfe Vlees hal

ben woonende , foo hebbe ik op verfcheyde tyden foo-

danige baarmoeders onderfogt ; ende wel meed de

foogenoemde Eyer-neften. Maar heb noyt konnen
fieiij dat foo een verbeelt Ey met de nagels van het

Eyer-neft was af t®. trekken ; ik laat Haan dat die van

dcTféa Fallopiana foude afgefogen, ende door de lan-

ge , naaitwe en kromme Tuba tot in de baarmoeder

(ende dat in de verfameling ) gevoert werden. Seker

bejaart Theologant , die my veel quam befoeken in

,

dien tyd , dat ik befig was in myn onderibekin •

ge ontrent het foogenoemde Ovarïum, ende dewelke

in fyne jonkheit ook in de Medicine hadde geftu-

deert, feydetotmy: fy fullen niet aantoonen, dat

het geene men den mont van de 7"^ Fallopiana noemt,

die foo vaft aan fyne omleggende deelen is , kan ge-

bragt werden tot aanhetfoogenaamdeEyer-neft.

Wy konnen wel begrypen hoe het bloet, door de

beweginge van het Hert , het ganfche lighaam door

kan gevoert werden; ende hoe de Chyl in de darmen

benedenwaarts gevoert , en als voort geftooten wert

;

ende dat door de verfcheyde beweginge van de mem-
branen , die op malkanderen in de darmen leggen.

Maar
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"Maar hoe dat 'er een fuyginge in de luba E&lhptma katt

te weeg gebragt werden, .dat isby my onbegrypelyk ;

en ik moet leggen dat ik veel malen de Genees-Hee-

ren, en Heel meefters , hebbe hooren fpreeken van

faaken die my ongerymt voorkomen : maar geen fleg-

ter, als de voorteelinge door het Eyer-neft, ende de

Tuba Ealloftan a. Ze hadden liever gefeyt, het is een
verborgene hoedanighey t ; want te feggen, wy we-
ten het niet, dat lbude te gering fyn voor de geleer-

der}.

Men heeft my wel te gemöet gevoert , tot wat eyn-

de hec Ovatium gemaakt is Hier op feyde ik fulks

niet te weten; Maar laten wy eens (tellen , hetgecne

dat in de Vrouwen groot is, dat is, in de Mannen
kleyn ; want de Vrouwen hebben groote borden » en
tepels , ende de Mannen hebben kleyne borlten , en
tepels: en waar toe dienen de tepels van de Mannen?
De Mannen hebben telticulen ; laten wy die teftï-

culen over brengen tot het Ovarium in de Vrouwen.
Ende dit ïkn wy ook, dat de Oiïen mede met kleyne
tepels fyn verfien, en ook veel Mannelyke dieren met
tepels. In 't; kort, daar wy ons geen redenen van
konnen te binnen brengen , moeten wy ftil liaan. Ik

hebbe wel in gedagten geweeft , om by den eenen ofte

den anderen Vlees-houwer te gaan, wanneer fy des

winters veel Schapen op Hal hebben, die ze vetmes-

ten, ende by die Schapen een ram in ons gefigt te

brengen ; ende het Schaap waar mede de ram verfa-

melt is geweeft , uyt te teykenen , ende Coodanig

Schaap, een, twee, en drie dagen, daar na te laa-

ien ilagten ; ende dat met verfcheyde Schapen te

Dd % ver-
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vervolgen. Maar ik hebbe het verworpen, als vaft-

llellende dat ik niet verder foude komen; endedatmyis

arbeyt onnut foude fyn.

Hier heeft UEd: Höog-geleerde en wyd-vermaarde

Heere , het geene ik voor deefen tyd op UEd: Mifïïve

weet te antwoorden en ik fal ondertuffen mee feer veel

agtinge blyven , enz..

ANTONI van LEEUWENHOEK.

XXIV. BRIEF.
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XXIV. BRIE F.

Aanmerkingen op de fchohhen van eenen Karper. Alle jaa--

ren groeit 'er een nieuwefchobhe aan dé vifch. Bit word
zeer tegengefproken. De fchobben op verfcheyde manie-

ren voor het Vergroot-glas gebragt. Als men de fchobbens ,

door het Jnyden , met van een kan fcheyden ; kan menden

ouderdom der vijfen zeer naar weeten uyt d* ommetrek-

ken, die op de fchobbens leggen. Vaar is een tydin'b-

jaar , als de grootmaaking der lichaamen ftilftaat* Dit

blykt uyt de krappen , die 'm de hoornen der koeien getckent

ftaan JVy zien het ook m het verhaken van de dieren

-

en in het verwijfelen der veeren in de vogelen. Beden-

king waarom dat in een Vyver , waar in veele jaaren

groote Karpers zyn geweeft , geene jonge Karpers voort e?i

koomen. Groot getal va?i Kuyt-greynen in eene Lenge ge*

vonden. Het zelve , naar proportie, op de Karpers toege* *

paft. Tegen yder kuytgreyntjè van eenen Kabeljauw ko*

men wel duyz>ent levende diertjens vmrt uyt een KabeU

jauws hom. Uyt de overvloedige kuytgreynen, en ?nan~

nelyke zaaden , van de vijfchen , Waar uyt weynige jon-

gen voortkomen , fchynt te blyken dat 'er -vijfhen zyn dis

dezelve kuytgreynen tot voedzel gebruyken. De Aaien

ver/linden- veel kuyt van viffchen. De groote vijfchen f

Winden, zyn fcbadeljk tn een Vyver. Groot getal van

Kuyt-greynen in de Garnaat. De groote verjlindende vïf-

fchen hebben geen kuyt; maar djaagen de jongen levend

in haar lichaam. Bedenking vf de zeer groote JValvifi-;

fchen , die eer/i gevangen wierden, niet wei \ooojaa*
ren oud waren. De vijfchen fierven van veen ouderdom ,

D d 3 UEdi
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Delft den 12.. Meyxyiü,

AAN DEN WEL-EDELEN HEERE,

Dên Heer Corneïis Spiering , Heere van Spierings-Heek ,

Raat ende Out-Scheden defer Stad.

Ed:hebtdegoetheytgehadt, myn Heer, var mf
eenige fchobbens van een karper , te fedef, die 3

eenuytnemende grootewas; vveike karper, in (J Edele

Heere fyn vy ver fwemmcnde , foo mak was , dat hy by=

na de fpys , die men hem gaf, uyt de hant foude ge-

nomen nebben; en wanneer de tuyn man, tentydevan

vorft, een gat in 't ys was hakkende, om de Viflen

als 1 ugt te geven, foo quam defe karper na debyt; en

by ongeluk hakte de tuyn-man de karper in't hooft , waar

van hy geitorven is.

U Edele fegt , dat defe kerper i* ellen lang was,

dat op de Rynlantfe ofte Delflantfe voet-maat is, 42 *

duyrai: ende deftelü dikte was in fyn ommetrek 331
4«

duymen , foo clat fyn dikte naar proportie grooter was
als fyn lengte Defe fchobbens hebbe ik veel malen in

hun geheel befchout door het Vergrootglas; en hebbe

meer -malen geoordeeit dat de karper meer dan dertig

jaren out was.

Maar nu laatft is my nog een fchobbe van de gefey-

de karper in de hant gekomen, dewelke ik op een Huk
geit leyde, dat wy een daalder noemem; enfagdatde
fchobbe grooter van diameter was , als de daalder.

Dq[q fchobbe leyde ik in warm water, op dat ik

defei-
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defelve met een fcharp mesje te beter foude doorfny-

den : cnde ik quam foo een fnede te doen , dat ik het:

eerde gemaakte fchobbetje , dat leer kleyn is geweeU

,

mede quam te doorfnyden ; ende dus telde ik, dat de

fehobbe veertig dik aldaar op den anderen was leg-

gende. Want alle jaren wert op nieuw een fehobbe ge-

maakt, die dan grooter is als de voorgaande fchob-

ben, daar defelve aan als vereenigt wert. Ende dus

leggen foo veel fchobbens op den anderen , als de Vis-

fen veele jaren out lyn. In dit myn feggenlydeik veel

tegen fpreekens: want de menfehen oordeelendatfulks^

onmogelyk is te bewyfen.

Dit heeft my bewogen om een ftukjè van de gefeyde

fehobbe foo fchuyns te doorfnyden als het my doenlyk

was; op dat de op een leggende fchobbens des te beter in 't

oog fouden komen, ende heb hst felvige laten afteykenen;

als hier fig: 'i. met A B CD. wert aangewefen. Want yder

afdeelinge, die van A na B. ofte van D na C. is, is

eenjaar wasdom , die dan eene op nieuw gemaakte fehob-

be in een jaar heeft toegenomen ; dedikte van de fehob-

be is van B tot C. daar anders in ons bloote oog de

fehobbe niet dikker is, als een hair van een varken.

Nu hadde ik voor een ander Vergrootglas ftaan een

flukie van defelve fehobbe, die fchuynfer was gefneden

ais de voorgaande , als fig- z met E F G H word aange-

wefen : foo dat wy hier £ F. voor de dikte van de

fehobbe moeten aannemen: en foo veeie trappen , ofte

afdeelingen, als men van E tot F, fiet, foo veel dikten

van fchobbens leggen op malkanderen: ende dat foo-

danig als het de Teykenaar heeft konnen ften : en foo

veel jaren fynder verloopen, eer defelve fchobben op de

Karper in fpo een getal fyn toegenomen^ Defe
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Dcfe ontftukken fnydinge van de fchobbens konnen
wy in alJe fchobbens niet ré weeg brengen ,. om de

dante van de fchobbens: maar dan kan menfeernaden
ouderdom.van de Viflen uyt de ommetrekken, die op
de fchobbens fyn , bekennen. En om hier van een

ichets te geven , foo hebbe ik een feer kleyn gedeelte

van een fchobbe van een karper f foo als het felve voor

het Vergroot-glas (tont , mede latenafteykenen , als hier

Hier fig: 3. I KLM. wert aangevv efen. Dog de jaar-

lykfe toeneming -van de fchobbe is wat bruynder getey-

kent, ais men het op de fchobbe koim te fien. Soo dat

de hoegrootheyt van de jaarlykfche toeneeminge van

een fchobbe tuffen f O. en MO. wert aangevveien; en

hoe veel datfe in drie jaren heeft toegenomen , word
in I O K. aangewefcn Omme nu -te weeten hoe groot

het (tukje fchobbe is, dat in.fig: z. met EFG H. wert

aangewefen , heeft de Teykenaar fulks met lig: 4. tus-

fen.P en Q. aangewefen.

Als wy nu bevinden;, dat alle jaren op nieuw een

fchobbe gemaakt wert 5 foo mogen wy wel vaftftel-

len , dat 'er een tyd in yder jaar is , waar in de

grootwerdinge, of der felver voeding il il (laat, En-

de dit mogen wy ook wel ftellen ., dat met alle

de lighamen foo gelegen is. Dit fien wy aan alle

de boomen hier te lande wadende; ende dit fien wy
ook aan het Runt- vee; want na een ililftant van was-

dom , of anders voeding , worden de Hoornen op
nieuw voort geflooten. Waar uyt wy vaftftellcn

,

dat foo veel krappen , als op de Hoornen van een

Os (laan , een teken fyn dar de Os foo veele jaren

out is. En fchoon wy geen reykencn in andere die-

xen
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ren konnen ontdekken ; foo boeten wy ons egter in-

bedden, dat fulks in de felve mede plaats heeft: ende

dit fien wy aan het verhaa'ren van de dieren , ende het

verwiilelen van de veeren van het gevogelte.

Vorders hebbe ik niy felven veel malen niet konnen
voldoen, hoe in een.goflööteii Vyver, daar veel jaren

groote karpers in fyn geweeft ,- geenjonge karpers voort-

komen 5 nademaal de vvyfjens van de karpers f00 veel

kuyt-greynen voortbrengen, dat byaldien van duyfeac

kuytgreynen, die wy wel Eyeren mogen noemen , eene

karper voortquam , een Vyver-voi karpers iotide wor-

den. Ik hebbe nóyt op het getal van de kuyt greynen
van een een karper agt genomen, maar, eenige jaren

geleden , fag ik een groote kuyt van een Lcngeïeggen

,

die ik liet wegen: ende ik nam eenige kuyt-greynen
(

-die ik op de voet- maat ieyde; ende de hoegrootheyc B

na myn befte vermogen , tiytgerekent'h-ebbèridebevQnt

ik dat het getal van kuyt greynen op B4Ó5IÓ. quam»
Laten wy nu ftelien dat de kuyt van foo een groote

karper maar een vierde deel foo groot is als de kuyt
van een Lenge ; foo fal de kuyt van een karper nog in-

houden twee hondert en elf duyfent feshöndert en ne-

gen-en^twintig kuyt greynen.

Ik hebbe voor defen, wanneer ik de dièrtjens in de

hom van een groote Cabbêljaauw befchoude, geoor-

deelt dat tegen yder kuyt-greyntje van een Cabbêl-

jaauw , wel duyfent levende dièrtjens uy t de hom voorc-

quamen.

Als wy nu fien , hoe overvloedigh de natuur-de Vis-

fen heeft gefchapen , foo in de kuyt-greynen , als man-
S3êlyke zaaden van de Viflen, ende wy fien dat daar foo

E e wey-
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weynige of geen jongen van voortkomen, foo moetm
wy valtftellen, dat 'er VifTen moeten wefen, die de

kuyt-greynen 9 ofwel de jonge VifTen , moeten tot voet-

fel gebruyken. Waar omtrent ik ondervonden hebbe

,

dat de Aaien feer veel kuyt van Vifïën verflinden ; en

alsikfag, datineen Vyvergroote Viffén, diewy Win-
den noemen» waren, en dat die de kleyne kikvorffèn,

die ik hen toewierp , gratig op aten, foo nam ik ge-

dagten , dat de Winden in een Vyver fchadelyk wa-
xen • want eeten ze kikvorfTen, hoe veel re meer fullen

ze kleyne visjens eeten,

Ik was eens van voornemen , om de kuyt greynen van

eengarnaat, ( die altemaalwyf/ensfyn), te teilen; en ik

vont het getal foo groot , dat ik moe was eer ik halfgedaan

hadde. Moeten vvyniet als verbaaft öaan , als wy geden-

ken en befchouwen de menigvuldige kuyt-grey nen ; en-

de daar by , dat yder kuyt-greyntje nog een byfonder

bloet-vat moet hebben, waar door het fyngrootmakin-

ge ontfangt. Daar in tegendeel de groote verflindende

Viflên, alsWai-vis, Bont-vis, Bruyn-vis, Hayenenz.
geen kuyt hebben, maar jongen in haar lighaam voort-

brengen; want foo ze voort teelden, als andere Vis-

fen , ze verflonden al de kleyne VifTen. Gelyk daar is

de Wal-Vis, d'iQ brengt maar een jong voort: en om
fyn jong te voeden, heeft hy maar twee tepels, waar
uyt de jonge Wai-vifTen haar voetfel fuygen, dat ook
melk is. _

Wanneer ik myne gedagten hebbe laten gaan op de

hoegrootheyt van de Wai-viflen , die men in den be-

ginne van de Wal-vis-vangfl cerft plagt te vangen: endc

de groote vis bcenen, die men tot een fpektakel heeft

op-
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opgehangen, hebbe aanfchout; hebbe ik wel in gedag-

ten genomen , of foodanige groote Wal-vifïèn niet wel

duyfent, en meer jaren, riiogten out fyn: om dat het

by my vaft (laat , dat de VifTen van geen ouderdom
fterven, nademaal haar beenderen fagtfynde, en bly-

vende, altyt konnen uytfetren; waar door ze grooter

werden: daar de dieren, op de aarde levende, dever-

anderinge van de lugt onderworpen fyn : waar door de

beenderen ftyf werden ; ende flyf fynde, de lighamen

in geen verdere grootheyt konnen uytfetten. ik blyl

enz.

ANTONI van LEEUWENHOEK,

XXV. BRIE?,
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XX?. BRIEF.
.- ....

I . .

Moej vetteftpo^haln'iiw éfo Garft- aircn datuyteengreyntjevm

G:
e¥ft' v-oort'iomen: vruthtelèoze moeite daar omtrent ge-

daan. De plant , dk in een Gerft opgedoten leyt , door"

(heden ; deelen van de plant, cfbeginzels van die deelen ,

daar "tn- entdekt: Dé begmfèls der ftroo-halmen in haare

lengte doorfneden-. UUembranmin de inwendige deelen,

&m dezelve te befchermen. Pori in de Plant aangewezen g

ook KUp -vliezen, zoo wel voor de fappen die opwaart

gevoert worden , als die nederwaart ge
ft

ooien worden.

Meel in de planten. Gras in de planten : in yder tarwe-

m gerfije niet alleen eenige planten , maar ook het begin-

fel van de vrucht ontdekt. Een ander deel van de plant ,

in een gerftje % müzyne omleggende bladeren aangewezen.

Ve vrucht ofte Garft-air wederom in de Gerjt ontdekt.

Dezelfde ontdekking noch?naals aedaan. Verfcheide waar*

nemingen omtrent jonge Gerft plantjes ged tan. Sand ,

waar in Gerft te fpruyten gelegen had, bleefaan de uyt-

gefchotene wortelps hangen : reden daar van. JVaar toe

de mcel-achtige floffe in de Gerft , Tarwe , enz, opge-

floeten is • te weeten om de jonge plantons te voeden.

Word uytgclegt waarom de gerft , in vochtige aarde leg'

gende , fchiet en wasdom krygt. Uytkggtng van dezt

waidom. Typjes in die planten: Klap-vliesjes in de pyp-

jes. Hoe die Klap -vliesjesgeftrekt leggen. T> efappen na*r

boven gefooien , blyven boven: die naar beneden geftoo-

ien worden blyven beneden. Uyt verrottinge konnen

ge ene planten , zoo weinig als levende fchepfels ,
voort'

koomtn.
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hoornen. De z>aaden van appelen van China ontleet.

In eenige van die z,aaden waren drie blondere planten

QpgeJIoten,

Delft den 12. Juni 1716.

AAN DE HOOG-GELEERDE, HOOG-
GEAGTE, EN SEER VERMAARDE

HEEREN>

De Ueeren Profefforen Cink , Narrez, , Eega , en verdere

Heeren van het Collegie van 't w'dt Swjn.

Hoog Geleerde , Hoog-geagte ende fcer Vermaarde Heeren.

Oor den Heer Advocaat Gerard van Loon is

my een verpligtende brief van UEd. in dato

den 24 Mey. laatftleden , en een Goud lakenze

beiïrs behandigt, binnen welke in een fvvart doosjeeen

Silvere gedenk- penning bertifte; wiens eene zyde myn
borft-beelt , cnèe de andere zyde een fmnebeelt , ende

de Stad Delft in *t verfchiet , bevatte.

By liet welke nog ter uyrlegginge, en ter opdrag-

te, gevoegt was fcker Latyns Lof-digt; vol van vloe-

yende aardigheden; en hoe gun-ftig myn Lof daar

in vermeit wierd , fo heeft des rnaakers gclcertheyt

,

door dien felve feer aardig op te vy félen , nog grooter Lof
verdient: en als ik gedenkaande Lof-ruytingen, diein

UEd: brief , ende in bet Lof-digt, werden gemelt, foo

werde ik niet alleen fchaamroot ; maar myn oogen tra-

E e .3 nea
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nen • meermalen j te meer om dat myn arbeyt, dien ik

veel jaren agter een gedaan hebbe, niet is geweeft om
den Lof dien ik nu geniet, daar door te bejagen ; maar

meed: uyt een drift van weetgierighcy t ; die in my meer

woont, gelyk ik merk, als in veel andere Mcnfchen.

Ende daar benevens dan yets ontdekt hebbende, het ge-

ne aanmerkens waardig Was, hebbe ik het van myn
pligt geagt, het ontdekte op het Papier te fetten, op
dat het de rcdelyk werelt kundig (oude wefen.

Nu is het foo verre gekomen , dat Gyi. Hoog-ge-

leerde , Hoog-geagte, ende feer Vermaarde Heeren,
my met de verhaalde prefenten , dogonverdient, hebt

begiftigt.

Soo dient dan defe, om UEd: myne dankbaarheyt

te laten toekomen; en wenfche bequaamheyt te heb-

ben , om namaals in ftaat te fyn van eenige dienft te

konnen doen.

Hier nevens gaan eenige aanteekeningen op deplanten

in de Garft; waar van eenige, foo als die voor de Vergroot-

glafen ftonden , hebbe laten afteykenen , waarin ik wil

hoopen dat eenig genoegen fulc vinden.

Wanneer ik met feker Huysman quam te fpreken

over de ftroy halmen, en ook Garibairen, die uyt een

enkel Garft-greyntje voortquamen , foo begrootehy het

getal tot op festien: en feker Lyf-medicus feyde tot

my, dat hy gefien hadde, dat in Brabant uyt een Garft-

greyntje meer dan 30 ftroyen ofte halmen waren voorr-

gekomen ; dat my vreemt voor quam : te meer » om
dat ik in 't onderfoeken van de plant, waar mede yder

Garftje is begaaft, noyt meer dan feven planrjens heb-

be ontdekt.

Dit
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Dit heeft my dan weder aangefet om op nieuw dè

planten van verfcheyde Garftjens te doorfoeken; om,
was het voor my doenlyk , meerder te ontdekken , als

ik tot nog toe gedaan hadde.

Dog ik bevont dat defe ontdekkingen voor my ont>

doenlyk waren: om dat die ingefchapen deelen, die

tot ftroo halmen (uilen werden , niet in gelyke h®ogte

in de planc leggen : en eenige van de felve waren uyr-

nemend kleyn , in vergelykinge van de grootfte, die

men wel de moeder plant foude moogen noemen. Om
dat de duyfenfte menfeh nieten weet, waar dat de plant

in de Garft geplaatft leyt , foo hebbe ik een Garft*

greintje van fyn harde fchors ontbloot; als hier met

fig: 1. AB wert aangewefen: fynde hetgedeeiteaan A
9

dat wat bruynder als de reft van de Garft is, de plant.

Nu hebbe ik defe planten overdwars doorfneden; foo

als hier met de Linie CD. wert aangewefen: niet dac

ik eene fnede deede ; maar ik fnede de planten in verfcheyr

de fchyvcn door; foodanig dat ik niet verder het mes

liet gaan, dan daar de deelen, die de wortel ofte wel

de ftroo-halmen moeten voortbrengen,haar begin hadden.

En in de deeltjens vande plant die ik quam te fnyden,

vernam ik dat ik byna aan het uyrerfteeyndevandefei-

?e, niet meer als eene wortel, ofte begin van een ftroo-

halm ,
quam te doorfnyden : ende in een tweede fnede

,

die ik feer dun quam te doen , fnede ik meeft doorgaans

drie planten , ende daar na noch meerder : dog op iyn

aldermeeft de begintfcls van feven ftroo-halmen : waar

van ik de fnede, daar maar drie van de beginfels van

de ftroo-halmen hebbe doorfneden , heb laatcn afteyke-

nen^als hier wert aangefen in üg- z.metEFGFL In wel-

ke.
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ke üg: met IKL. wert aangewefen dat deel dat in fyn

midden is doorfneden ; ook die aan weder fyde leggende

,

inaar voor een gedeelte fyn doorfneden. Delegefeyde

'fig: IK L. is voor het meefte gedeelte n<5g met het gras-

je omvangen, ais tuilen KL f wert aangewefen. Nu
lagen defe drie beginfels van ftroo halmen rondom om-
vangen -met ronde bolletjens; ende dat van verfcheyde

grootheden; dat een gedeelte is van het geene wy meel

noemen; als hier voor een kleyn gedeelte tuffen I en H.

aangewefen is.

Nu ftaat het by my vaft, dat wanneer ik inde eerfte

fnede de beginfels van de ftroo-halmen in 't midden
doorfnyde, dat ik in de volgende fnede, die ik kotne

te doen, om de kleynheyt van de plant, die kome te

niiflen. Om my felven verder te voldoen, foo hebbe
ik verfcheyde Garft-greynen vaft gehegt ; en gelyk ik

te vooren de planten overdwars hebbe doorfneden, foo

hebbe ik de beginfels van de ftroo-halmen , die in de plant

opgeflooten leggen , nu in haar lengte doorfneden ;

dog foodanig dat ik verfcheyde fneden quam te doen;

ende dat foo dun als het my doenlyk was : want
met de geheele plant voor het Vergroot-glas te bren-

gen , kan men onmogelyk de binnen leggende dee-

Icn niet ontdekken.

In Fig: 3. wert met ABNCDOE. aangewefen een

derde ofeen vierde fnede, die ik in delengte van de plant

hebbe gedaan; want in de eerfte fnede, die men komt te

doen , leyt de plant aan de eene fyde bedekt met een

dubbelde membrane; die, foo ik my inbedt, alleen

gefchapen is , om de inleggende deelen te befchermen :

welke membrane in de ommetrek van de gefeyde fig:

wert
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Wert aangewefen; m de'felve flg: werden rnëtML IC

aangewefen drie deelen , die tor ftroo-halmem fullea

opwalTen : in welke deelen , enfoo ook in de gantfche

figuure.wert aangewefen de in de langtegeftrekte Linie,

waar in overdwarfè ftreepjens fyn , die voor de Por!

in de planten verftrekken; ende die wy ook in alle

planten gewaar werden. De overdwars leggende ftrienït-

jens beeld ik my in, dat klap- vliefen fyn; niet alleen

op dat defappen, die opgevoert fyn, daar op fou-

den konnen ruften ; maar ook s om de fappen ne-

derwaart te ftooten ; om de wortels in groote te

doen toenemen; ende dat lönder fulks geen groot-

werding in de planten fbude konnen te weeg gcbrage

werden.

De fpatie tuflen B A E. en Terder , die alleen wat
fwartagtig is gemaakt, was befet met meel.

Het geene in de gefeyde flg: met N-CDO.-al-s ook
F -G. word aangeweièn , is niet als de grasagtige dee-

len , die om yder ftroo-halm gemaakt werden , fyndc
E* een afgebrooke ftukje gras. DitfoogenoenidegraS

faï eenige vreemt voor komen : namentïyk diegeenen

die niet en weeten, dat uyt een ftroo-halm op yder

lid een liefig gras voort komt.
Nu is fulks , dat in yder Tarwe of Garftje niet al-

leen een en meer planten ontdekt werden ; maar dat

meer is ,
• en waar over wy als verbaaft moeten ftaan

f

dat wy felf het begin van de vrügt, dat is de Air„

konnen ontdekken,

Men .redeneert wel, dat foo ih een zaat de'vrdgt

niet en lag opgeilooten , dat defelve daar uyt niet foa-

<de voortkomen; en foo konnen wy ook wel lpreeken

Ff var?
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van de Boofiïëri : maar den Boom daar in te fien , is

onmogel-yk ; en nog Veel minder de vtugten. Dog de

vaten, die in de Boom lullen fyn, en de feer kleyne

bladeren, konnen wy in-'t faat van een Appel-boom,

en verder nièt;v bekennen;-.

Nu leyt hier, als hïervöorenisgefeyt , in de Garft

al opgeiloöten de Garft air, die hier in de gefeyde

fi^: 3. tuffen I en H. lbo als defelve met fyn bladeren

omvangen leyt, is aangewefen tuffen. FG. En daar

H is , fyn ledige plaatfen 'die dóór het droog werden

en inkrimpen van de plant gemaakt fyn: want men
moet weten , dat Wanneer ik de Garft ontleede , de-

felve in geen water was geweefty veel min dat zy in

de aarde hadde gelegen , om te fpruyten.

Nu hadda ik in een andere Garft dat deel, dat ia

fig: 3. met IM.wert aangevvefen, met fyn kleyne om-
leggende bladeren ende beginfels van ftroo-halmen

,

af te Icheyden; dat ik ookvolbragthebbefoo veelmy
doénlykwas: dewelke hier fig: 4. metABCD E F. met
derfelver vaten werden aangewefen : fti welke fig: tuffen

G en H. de jonge Garft-air wort aangewefen.

Om my felven, en nog meer om anderen te vol-

doen , foo hebbe ik verfcheyde malen Garft in een

wyde glafe Tube gedaan, waar in nat fant was, en

'm myii fak gedragen op dat de Garft inwasdom fbu-

de toenemen: ende na dat eenig gras van yder Garft-

je ontrent drie a vier vinger breet in lengte was toe-

genomen, fogtikwedernadevrugt, ofte de Garft-air;-

cndo ik ontdekte defelve , die tuffen lyne kleyne blade-

ren was leggende ; als hier fig: 5. in, IKL. tuffenMK.
wert aangewefen»

Nu.
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Nu hadJe ik ook eenige Ga^ft-greynenin èm ver -

glaasde potje , in 't welke ik in den bodem een gaatj**

gemaakt had, ?
d.aar in de Garft. greynen in fiat .fant

hadde te fpruyten geleyt; en defelve op myn plaats

op een plat , dat met loot bekleet wa$
\

geftelt. Wan-
neer het gras wat langer was opgefchopten , als"hce

laarftgefeyde-, foo hebbe 'm foodanige plant weder de

Garll-air my felven door het Vergroot glas voor de

bogen geftelt, als hier %: 6. door N O P QjL wert

aangewefen. . , ,,., . : r
Niet verre van myn huyringe\yasfek.erhuys, voor

een gedeelte niet een houten hek afgefchooten: in

welk hok men hoenderen met Garft gefpyft hadde

:

als men;<iie hoenderen van daar verplaaft hadde , fag

ik d'at^u^n.de ïleenen. twee gras-planten .waren uyt-

^ruyïjnde^jd^ïkmy liet uyttrekkep;
g
en nad^r'be-

fqhi:;uWende , fag ik dat een Van de.(eive.yyfByïpnde-

rè feheuten , o? grasjens' , hadde vöortgëBragt.

'

Ik ontlede een van defelve; enikbevont, dat de

flrpo-halni ontrent e,en vierde deel va/r 4e lengte.van

ee^..c)ü.ym -breet was toegenomen: ende na dat ik de

bladeren", Jie de G.arll-aïr.waren omvangende , na myn
vernoegen hadde afgebroken,vertoohdelk defelve door

het Vergroot glas , als hier in tig: 7. met A B C D E F G
H. wert aangewefen : waarin L M. de jonge Garft air

is,fyncie B.C Ö. een gedeelte van een grasje 5 eneie foo is

ook IK. .die de Gatit air omvangen hebben, . Ehde" het

gcene in de gcieyde tig: mee E F G. wert aangewefen,

beelt ik my.in, ioude tot een ftroo4mlm uyrgefcho-

ten hebben. In de gefeyde fig: werden met 1134.
aangewefen deftukken, die daar over gebleven fy<i,

> Ff 2 in 't
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ia 't afbreeken. van 4e bladeren , die dé Garfi-air om«
vangen hebben ; en, flel ik vaft, vefftrekt fóuJen

liebben voor Liesagtig gras 5 dat aan yder lid vanhet

ilroo Joude uytgewaflen hebben.

In .dë tweede van de gefeyde Garft-plan ven , die my
toefcheen dat -wat. meerder wasdom h'adde bekomen,
ontdekte ik mede dë-,Garft-air; die ik niet verder van
fyn gras of bladeren hadde ontbloot, als hier met fig:

"8. N O P; wert aangewefen.

Waaneer, ik nu een Garftje; , met fyn uytgefchöoten-

gras , uy t het fant nam • bleeven aan de uytgefchöo-

tene worteltjens. veèlè fantjëns hangen : en ichoon ik

defelve in't water affpoelde » foo bleven egter nog

.

eenige fantjëns aan de worteltjens als vaflgehegt.

•Over defe vafthegtinge konde ik my lëlven nietr

Voldoen; als Vaft (tellende dat 'er geen foodanige ope-

ningen -in 't fant konden fyn , waar in eeir worteltje

als. konde hegten.

Dit deede my een ofte meer worteltjens voor het

Vergroot-glas brengen • als wanneer ik fag dat uyt een

kleyn gedeelte van foo een worteltje.een over groot ge-

tal van leer kieyne worteltjens waren uytfpruytende

:

welke worteltjens ontmoetende fantjens,ende haar daar

in niet konnende indringen, foo Ichieten de wortelt-

jens ten deelen om de fantjëns , en als omvangen
defelve. En dus was ik ".voldaan , want met het

b'oote ooff" konde'. ik de worteltjens niet beken-

nen.. '

Ik hebbe een kleyn gedeelte van een worteltje laten

aftcy kenen , als hier fig: 9. met Q_R. wert aangewefen

:

ir aan ook de kleynder worteltjens voor een gedeelte

afge-
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afgeteykent fyn. Want met het fant daar aftc fpoelen fyn-
der veele worteltjens afgebrooken. En alfoo cen kleyrr

famje den Teykenaar in't oog quam, fóo heefthy het feive

aangewcfen , als in de gefeyde figuur met S T. is afgebeeld

Als vvy nu fien hoe de planten in yder Garftje, en*

de ook fóo in de Tarwe , Rogge enz. ingefchapen

fyn ; endc daar by vaftfteiten de ronde bolletjens, die

vvy meel noemen 5 fóo moeren vvy ftelien dat defé

meel-agtige flofïè , die als met bondelkens by deo

anderen in vliesjens opgcflooten Jegt
, gefchapen

is om de plant in de Garft te voeden ; foo lang toe

dat de plant foo een worteltje gefchooten heeft, waar

door het uyc de aarde fyn verder voetfel kan trekken,

ende dat dus veel van de meel-agtige deelen uy t de Garft"

tot de plant is overgegaan ; en^by gevolg dan de Garft j

geen voetfel genietende , moet verrotten.

Ik beelt my ook in, dat in de Garft, in vogtige aar-

de leggende, de wasdom veroorfaakt wert , om dat de
meel-ftoflê door de ingeftootene vogt de inleggende

deeltjens van de Garft foo duet opfwellen : welke op-1

fwellinge niet magtig is de harde fchorfe van de baft te

doen barften; ende daar bykomende de beweginge in d&
Garft, die wy warmte mogen noemen, de fappenofte

de ontdane deeltjens in de Garft, na, ende in de pyp-
jens, waar uyt de planten van de Garft beftaan-, indrin-

gen: welke pypjens,ftel ikvaft,'doorgaans met kfap-vlies-

jens fyn voorfien ; van welke klap-vliesjens eenige fooda»

niggeftrekt leggen , daïrallefappen na onderen geftooten

werdende , niet weder na boven konnen komen ; endede
Tappen in andere pypjens geftooten werdende, deklap-

vliasjcns in die pypjens foodanig geftrekt leggen, dat al

Ff 3 Ie



%n ANTONI van LEEUWENHOEKS

Ie fappen na bov,en geftooten werdenJe, niet neder-

waarts konnen fak-keri; als meermaal is' gefeyt: waar

dooe d*n alle de feppen, die foo neder als om hoog

geflooi-en werden, d'iQ plaars moeren behouden, ais de

warmte op hout : want foo het anders was, feó foude

een vergeefze voortftooting , die wy wasdom nQ£ii1éh
e

geichieden ; want met een koude nagt ^ beêlc ik (hy in )

ftaat de w7asdom (lil, ende de warmte, die ee : ; hewe-

ginge in alle Planten maakt , vëroorfiatk weder een

voortftootinge van fappen, ende dus «Je grootmaakm-

Als wy nu Iwt verwonderen^waardig mankfel, dat

in een Garft greintje opgeflooten Idt , r/efetrouwen^

fullen wy nu wel meer gelooven , dat door verrcttü ge

van de Garft, fchoon dat'ec een ganfche laft Garft op
maikanderen leyt , uyt de verrottende deelen " wel

eenige de minfte wasdom van Garft voort kan koo-

men ? Ende foo ftaat het by my ook vaft , dat uyt be-

dervinge of verrottinge , het iy ook waer van dat het

is, geen het minfte levent Schepfel* of Zaat-dragende

Plant kan voortkoomen , gelijk meermaal by my is

gefeyt. ,

Dus verre fyn myne aantekeningen , dié ik in^t voor-

jaar 1715-. hebbe gedaan: en gelyk daar al veel tyd van

nooden is eer ik defe waarnemingen hebbe gedaan, en

eer ik dagelyks myne waarnemingenen gedagtenophet
papier brenge, foo fchryf ik wel eene faak tweemaal:
welk doen men my ten goede gelieve te nemen.
Nu weynige dagen geleden nuttig ik eenige fmakc-

kelykc Oranje Appelen , die men Apppelen China
noemt : in welke Appelen ongemeene groote kernen

,

anders
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anders faaden gefeyt , waren : waar van ik eenige ontle-

de ; en ik bevont dat in eenige drie byfondere planten

waren opgeilooten ,, foo dat uyt eenige drie boomera

fouden konnen voortkomen? foo dat men yder kern s

geen zaat, maar een zaat-huysje, foude mogen noe-

men. Afbreekende blyve met feer veel agtinge

Hoog'Gekerde* Hoog-geëerde en wyd-vermaarde Hei-

ren , Profeforen- van het Collegie het wilt Swyn

Uw Alderonderdanigfte en feer verpligte Dienaafc

ANTONI van LEEUWENHOEK.
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XXVI. B R I E F.

Vefiofje , in de Tarwe , Gerft , enz,, opgtfloten , en dié wy
meel noemen* btftaat uyt ronde doorfchynende bolletjes:

dewelke in .zeer dunne vliesjes bejloten leggen. Onder*

fcheid van dezelve bolletjens ingroote. De meel-ftofje van

ds Tarwe , Gerft , enz,, beftaat uyt geene klootfche ronte 9

tfthk. de Schryver voor dezen gelooft heeft, Veele zulke dee-

ien hebben een inwendige boght. Die bogt word niet altyd

skor het Vergroot-ghs gezien , en waarom ? Hoe die meel-

deèlen groeyenen aanwaffen^ 2'der deeltje van de gezeide

weel-ftoffe bekoomt zyn voedfeldoor de adertjes van het vlies.

Verwondering over de doorfchynendheit van die meel-bol-

letjens. Ve kleynhcit van dezelve bolletjes in een ruwt

fchets aangewezen. Of die meël-bolletjes ook met een

vliesje bekleedt zyn zal de Auteur
,

gelooft hy , niet fau-

nen ontdekken. Of in de grooter bolletjes noch kleynder

bolletjes bejloten leggen f Waarnemingen omtrent de meel-

bolletjes gedaan ; en dezelve met een droppeltje of twee

^Water gemengt , en aldus op een fchoonglas geplaatjl ; de-

welke dan platachtig wierden. De meel- bolletjes ook met

ten huyt voorzien. Als die meel- bolletjes in de warmte

koomen, en nat worden, fpfyten de fchorsjens der zelven

van malkander. Tot wat eynde de bogt of de naad in dt

Tarwe-greynen gefchapen is f De fchors ofhaft der Tarw-

ereynen gaet van beide de zyden tot in 't midden der zelve

Tarw-greynen , en heeft daar twee bogten , om te konnen

uytzwellen door het water. Die fchorfen zyn aldus ge-

Jchtpen t op dat de Tarwfgreynen m de magen der Hoen-

deren^
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Aderen , PatYyz.cn \ Kalkoenen , enz. zonder verfoy&eiinge

der zelve haften, zouden ontdaan-worden. Om dit netter

te onderzotken heeft de Auteur een glaze Tubegevalt met

7arw- en Gerfl-greynen , en vorder met water ; en dat

alles aan 7 kooèen geholpen , zonder dat de boften quanten

te breeken. De voornoemde bogt , of na-at , -is ook in de

Rogge , Gerft , en Haver. Als de Tarw greynen en

Gerft-greynen meer en meer opzwellen
,
fcheyden de deelen

der fchorfe van malkander-, zonder dat de fchors koomt

te breeken. De Meel-bottetjes voor een glas, dat noch

meer vergroot, geplaatft ; en aldus aangewezen dat ze

zoo wel als de Tarwe-greymjes eenen naat hebben. De

Meel-bolletjes wederom met een droppel water op eenfchoon
glas geplaatfi, én* voor 't vuur gebragt : dewelke dan ds

pguur van eenen hoek aanneemen. Zelfsgefchiedt 'er-dan

eenige verandering in de kleyne Meel- bolletjes , die tuffhen

de groote verfpreydt leggen. Het is onbearypelyk hoe veeIe

deelen dat'er zyn in de Meel [toffe van een zants .grootte

\

Ve bendeltjes der MeeUftoffe en de Meel-ftoffe zelf* -hebben

ten deele een Seszydige figuur
;
ponder dat 'er eenige ledige

plaats tuffchenbeyden is : doch zoo niet als ze in 't water leg-

gen y enz. De deelen van het blanke brood befchreven. De Boo~

nen voor het Vergrootglasgebragt : de Meel ftoffe der Boonen

met water gemengt , en by warmte gebragt , krygen een"

Andere gedaante. Andere waarneemingen omtrent de

Meel- deelen van de Boonen. De Meel-deelen der Boonen*

leggen in bondelkens by malkander : opmerkingen op die

handeltjes. Die handeltjes overdwars doorjneden \ en de

Meel deeltjes daar uyt gehaalt. Haare fguur. De Meel-

deeltjes in een vlies be(loten. De Meelftoffe van een

groene Ert vcor't Vergroot'glas gebragt., met water ge»

Gg mengt ^
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wswt , warm gemaakt , enz,. Die tMeel-deelen fthy~

ncn Ugtelyk ontdaan te worden. De Boontjes bekoomen

fommigen menfehen niet wei Sommige Beejïen wil-

len die niet eeten. Het Meel der Boonea natgemaakt ,

en gewarmt ^ enz,. Verfcheyde gedaante , die de Boont-

jes
,
foodanig gehandelt , aanneemen. Het Meel van de

Eyft onderzocht. De cUeel-bondeltjes van de Boekweyt

leggen in geen vlies opgejloten ; en waarom ? Het UUeel

van alle hoorn moet op de bovengemelde wyze ontdaan

daan worden , om tot voedzel te gedyen. De afgang der

Duyven onderzocht \ en tJWeel* deeh

j

:ens , doch die niet ont-

daan waren , daar ingevonden. In de Hoender- drek niet an-

ders ontdekt als groote (lukken van de haften der Gerft.

Bairtjes in den drek der Mcjfchen, TVaar die van daan

hoornen. Deeltjes van de fchorfen der Tarwe , Gerft ,

in den zelven afgang gevonden. Meeel-achtige ftoffe in

de Koffy- boonen.- De Turkjche Tarw beftaat ook uyt

Meel bolletjens* De Meel-Jloffe van de Turkfche Tarwe
word foo ligt niet ontdaan als die van onz>e Tarwe.

Ik
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Delft den 22. J»pi 1 71 6.

AAN DEN HOOGGELEERDEN ENDE
WYD- VERMAARDEN HEERE,

Ven Heere J: G: Kerkherdere , fjner Keyferlyke en Ko-

riwglyke UHajeJiejts Hifloricus.

Hoog Geleerde , ende Wyd - Vermaarde Heere.

IK hebbe met feer veel agtinge het Vers, dat UEd:
Hoog-geleerde ende wyd-vermaarde Heere , op myn

Perfoon hebt gemaakt, en het welke my door de. Mee-

ren Profefloren Cinck , Narrez , Rega , en verdere Mee-
ren is toegefonden , oritfangen ; ende dat ingc-

fien hebbende, ilond ik ais verbaaft , met onfleite-

nifïe van myn lighaam , over de menigvuldige uytdruk-

fels van Hooge agtinge , die UEd: Hoog-geleerde ende

Wyd-vermaarde Heere, inUwnoycvolprefenvers komt
te doen.

Ik ken immers my MvQn tot foo verre dat ik cp het

honderfte deel niet waardig ben de uytdrukfelen , die gy
over myn geringen arbeyt komt te doen : want die,

komt alleen voort uyt een neyginge die ik hebbe om
de beginfelen van de gefchapene faaken te onderfoe-

ken , tot foo verre als het my mogelyk was. Myne
laatfte ontdekkingen ende aantekeningen , dk. ik hebbe

gedaan, heb ik U£d: Hooggeleerde, ende wyd-ver-

maarde Heere, laten toekomen 5 in de welke ik wil fooo-

pen, dat iets fult vinden waar in behagen fult heb-

ben, G.g z Wan-
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Wanneer ik eenige weynige jaren geleden , als het

l^oorn op een hoogen prys was , de voetfaamheyt van de

Tarwe» boven die van.de Garft, ophefte; foo toonde

'A alsdoen dat de doffe, die in de Tarwe , Garft enz:

voor het grootfte gedeelte als opgeflooten legt , fyn-

de die dcelenAie wy mee! noemen, beftaat uytbollet-

jens ;'; die ik voor defen altyt een klooze rontc hebbe

toegefchreveh : van welke ronde doorfchynende bollet-

jens veele by den anderen als opgeflooten leggen , in

uytnemend dunne vliesjens: welke vliesjens op eenige

pjaatfen foo uytnemend dun fyn, ende daar by foo door-

fchynende, dat men aan veele geen de minfte deeïen

kan bekennen. En ik hebbe veelmaal waargenomen *

dat eenige van de grootfte Meel-bolletjens, die met vier en

vyf bolietjens in een regte Linie by den anderen lagen,

den diameter van een vliesje waren uytmakende : an-

dere bolietjens in de Tarwe waren foo kleyn, dathon-

dert van de felve de groote van een groot Meel-bolletje

konden uytmaken. Waar van ik voor defen hebbe ge-

feyt , wat ik doen fag. Ik fou wel konnen nafien

wat ik daar ontrent hebbe gefey t ; dog alfoo myn memo-
rie fuïks niet toelaat, foo fal ik nu myne waarnemin-

gen oploflèn , als of ik daar noyt van hadde gefchre-

ven.

Defe gefeyde Meelftofïè my bygeval , door een

fcharp-fiende Vergroot-glas , voorkomende , fag ik aan

eenige deeïen van defelve, dat ik in myn meyninge

hadde gedwaalt; hier in beftaande dat de Meel-ftoffe

uyt geen klootze ronte was beftaande : want ik fag nu

feer naakt, dat veel een inwendige bogt hadden; gelyk

wy felfs aan de cene fydevan de Tarw-greynen fien , dat

die



$ E N Ö '° B R I E r E N. ë^f

die een inwendige bogt hebben ; dog dit geügt quanv

my aan alle de Meel- bolletjes niet voor; omdat, beek

ik my in , de inwendige bogt niet tegen het gefigt lag

;

ende ten andere om dat, door de kleynte van de Meel-

deelen, de inwendige bogt niet doorgaans te bekennen

was. Ende ten derden om datze ook wel in hare ver-

kortinge voor het gefigt lagen, ende dan wel een kloot-

ze ronte verbeelden.

Als ik nu als meteenen opflag foo veele Meel-deeit-

jens voor het gefigt fag leggen, aan dewelke men de
inwendige bogt konde bekennen , üont ik als verfet , en

feyde tot my felven ; deie Meel-deelen fyn niet door
eenige 't famen-ftremminge van kleynder deelen groot

geworden , gelykwy ondervinden , dat in een vloeybare

ftofre eenige deelen , die in de felve fyn , te famen ftrem-

men , en tormeren als ronde, bolletjens
; gelyk in den

Wyn ; welke te famen geftremde deeltjens wy Wyn-
moer ende in het bier gift noemen. En om die uyt-

werkinge van de gefeyde Meel-deelen te weeg te brengen

moed , beelt ik my in , een andere uytwerkende oor-

faak wefen , die wy niet een te famen-ftremminge , maar-

een wasdom mogen noemen. En ik beefde my in»

dat de vliesjens, in de Tarwe gefchapen , met foo veel

aderkens fyn verfien , dat yder deeltje Meel door een
aderke fyn voetfei en grootmakinge heeft bekomen;
gelyk wy ondervinden dat yder Eytje in de ViiTèn

9

die wy kuyt-greynen noemen , door een aderke gevoet,

en groot gemaakt werd; ende dat niet alleen aan de
Eyer-neften, als aan Salm, Snoek, maar ook aan de
Eyeren , die veel honderden aan de Garnaat fyn : En*

de dat fonder fulks de Meel-deelen , die men voor

Gg,3 ronde
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ronde boïletiens aanfict, de gefeyde figuur niet fou-

den k.onnen aannemen , die men dar aan komt te fien.

Als wy dan onfe gedagten laten gaan op de doorfchy-

nenthey t van yder bolletje , foo mogen wy wel feggers

wat wonder is dit in onfe oogen ; en hoe naeuw en vad

fyn de uytnemend kleyne deelrjens , waar uyc een

Meel-deeltje is te famen geflelt, aan den anderen ver-

eenigt , fullen ze een doorfchynentheyt te weeg bren-

gen ! Om de kieynheyt van de Meel-bolletjens

maar met een rouwe fchets te doen begrypen , foo heb-

be ik genomen een grof fant uyt onfe foogenaamde

doorfchynende fanden , dat wTy 'fchuurfanc noemen;

welk fant die groote hadde , dat ik oordeelde dat om-

trent veertig foodanige fanden , nevens den anderen

leggende, de lengte van een duym' fouden uytmaken;

van welke duymen twaelf in een voet gaan van onfe

Stads maat : dit fant hebbe ik naar defièlfs groote , foo

als het voor het Vergroot-glas front , laten afteykenen;

ende daar benevens de Meel bolletjens , die van ver-

fcheyde grootheden fyn , na proportie van het fant laten

teykenen; waar door men een verbeeldinge kan maken

van de kieynheyt van de Meeldeeltjens, als in %: i.

met A B C DE. wert aangewefen : ende met F G H. wert

aangewefen een feer kleyn fantje, dat nevens het groo-

te fant was leggende. Met fig; 2. IK'LM. werden aan-

gewefen eenige weynige groote en kleyne Meel-bollet-

jens, die nevens ende om het fant waren leggende.

Vorders hadde ik in gedagten genomen of de gefey-

de Meel-bolletjens niet mede met een vliesje waren om-
vangen , gelyk wy fien dat alle zaaden hebben. Dog ik

beelc my in dat fulke ontdekking voor myn oogen fal

ver.







SEND-BRIEFEN. 239

verborgen blyven. Na welke gedagten ik verfcheyde

malen de Meel -bolletjes hebbe ontftukken gevreven;

ende doen beeide ik my in dat in de gefeyde bolletjens

nog kleynder bolletjens lagen opgeflooten. Maar hier

inne quam ik te dwalen: want de bolletjens, die ik

tuflèn de grooter bolletjens fag, waren de uytnernend

kleyne bolletjens , die in de bondelkens lagen.

Wyders hebbe ik alle bedenkelyke middelen aan-

gewent, omme het geheym , dat inde Meelbolletjens

lag, foo veel my doenlyk was na te fpeuren : en hebbe het

eyndelyk tot myn play fier geilen ; ik had eenige Meel-

bolletjens van een fants groote op een fchoon glas ge-

plaatft , ende bragt daar by een feer kleyn druppeltje wa-

ter ; ende ik divideerde de Meel-bolletjens van een ; ende

doen deed ik daar by twee druppelen water ; endeby dit

water bragt ik dan foo een hitte , dat het water in den

tyd van een minuyt wegwafemde. Wanneer ik dan de

gefeyde Meel-deelen door het Vergroot-glas befchou-

de, fag ik, dat in plaats van ronde bolletjens platte fi-

guurtjens lagen; waar van de eene boven de anderen in

groote uytftaaken : ende dat , na dat de bolletjens

grooter of kleynder waren geweeft ; hebbende veele

in't midden een verheventheitje, dat ik my inbeelde

dat deel te fyn , waar door het was groot geworden :

ende daar benevens lagen foo kleyne bolletjens, dat

vier van defelve, nevens den anderen leggende, den dia-

meter van een gefeyt plat figuurtje foude uytmaken.

Met defe ontdekkinge flelde ik vaft, dat de Meel-

bolletjens , die in de Tarwe opgeflooten leggen , foo

wel met een huyt fyn verfien , als de Tarwe ; ende dat

de Meel-bolletjens haar inwendige bogt , waar mede
defelve
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defelve veifien fyn , alleen op die plaats hebben, daa?

het fchorsje van de Aieel-bolletjens üg niet vereenigt
,

maar daar alleen een te famenvoeginge van het fchorsje

ofte badje is, waar door ten tyde als de Meel-bollet-

jens in de warmte ende in't nat komen , de fchorsjens van

de Meel bol Ietjens van den anderen als fplyten , ende

een platte ronde figuur aannemen,

•Uyt defe waarneminge nam ik voor , de Tarw-
greynen te onderfoeken; te weeten, hier tot wat eynde

de bogt ofte naat in de Tarw greynen mogt gefchapen

Ik fnede tot dien eynde de Tarw-greynen overdwars

in Hukken ; en ik bragt die ontftukken gefnede dcelen

j voor het Vergroot glas ; en ik fag dat de fchors aan

beyde de fyden van de Tarw-greynen verder als tot

het. midden van de Tarw-greynen inging, ende aldaar

met twee bogten was verfien , om yder fyde van de

fchors noch meer lengte te geven , als de Tarwe doorliet

ingedrongen water dikker foude worden.

Waar uyt ik in gedagten nam , dat vermits de Hoende-
ren , Kalkoenen, Patryfen, Duyven, enz. geen vermo-

gen hebben, om met haar bekken, of monden, her

koorn, het fy Tarw, Garft, Rogge, enz. te verbryze-

len , maar 't felve geheel na haar rob ofte maag feilden

,

ende welke fchorflèn van de gefeyde vrugten foo hard

fyn, dat haar magert die niet konnenverbryfelen; dat,

fegik, dealwysheytde gefeyde vrugten foo had gefcha-

pen , dat ze fonder de verbryfelinge van de ballen konden

ontdaan werden , als defelve water , warmte , en bewegin-

ge ontmoeten; waar door defe uytwendige bogten, inde

gefeyde greynen, haaE ontdoen 5ende haar foo verre uy.tfet-

ten
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ton , als de batten konnen bereyken , waar door

de Meei-ftoffe , die dan als bloot leyt , verder kan

ontdaan werden , endo tot voetfel kan vertrekken.

Omme my felven in het geleyde te voLdoen, lbo

hebbe ik een glafe Tube genomen, die ontrent de wy~
te hadde van een vinger; ende die aan het eynde was
töegeblafen ; ende heb in defelvige gedaan eenige

Tarw-ende Gerft-greynen ; ende vorder ten deele

gevolt met water; ende het felvige foodanig by een

kool vuyr geftelt, dat het water in korten tyd aan

het kooken raakte; ende wanneer ik een weynig tyd

daar na de Garft en Tarw-greynen befchoude, fagik

dat de als toegevouwe fchorien niet en waren gebroo-
ken; maar dat defelve, daar de inwendige bogten in

<le greynen waren , van een waren gefcheyden ; ende

de Meel- (toffe in eenige voor een gedeelte als bloot

voor het gefigt lag; tot foo verre, dat een Tarw*
greyn gants open lag. Ook hebbe ik wel genen dat een

Tarw-gieyn wel driemaal. foo dik was geworden', ~ea

nogtans in fyn volkome bad lag.

Omme nu een verbeeldinge van de toegevouwe
fchorfe van een Tarw-greyn als voor de oogen te (lel-

len, foo hebbe ik een Tarw greyn overdwars door-

{ncdcn, ende het felve voor het Ver^root-glasgeftek

hebbende, laten afteykenen. Fig: 3. NO. Verbeek een

Tarw-greyntje , waar aan de naat , ofte de inwendi-

ge bogt is, die alle Tarw-greynen hebben : ende foo

is het ook gelegen met de Rogge , Garft , end- Haver.

Dog alvootens hebbe ik een Tarwtje laten aftey-

kenen om aan te wyfen deioogenaamde naat , als hier

Voren is verhaak; en als hier flg: 3. N O. wertaange-

H h weienj
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welen; ende hebbe defelve met een feer fcharp. mes
verfcheyde maal doorfneden als hier met de ftreep

PQ. word aangewefen.

Ook hebbe ik een gedeelte van de fchors van

de Tarwe laten afceykenen; om aan te vvyfen , hoe

de fchors tot binnen in Tarwe geplaatfl leyt ; op dat,

ren tyde als de Tarwe door de ingedronge vogt fig in

dikte nytfet, de Meeldeelen nog foudenkonnenmet
een baft ofte fchors bekleet blyven : maar de opfwel-

Jinge grooter werdende , fepareren de ïehors-deelen

van den anderen, fonder dat de fchors komt te breken.

Met fig: 4. ABCDE. wert aangewefen een gedeelte

van de fchors van een Tarwe; die de binnen leggen^

de Meel-flofie omvangt : waar van A. dat deel is , dat

niet verre geplaatfl: is:, te weeten aan de andere fyde
van de Tarwe , daar de plant van de Tarwe leyt. En-
G'HFKI. fyn de twee inwendige bogten, die haar in

een ronte uytfetten , om ten tyde van de opfwellinge

de Meel ftofTe te bekleeden , fonder dat de fchorfe ofte

baftkoome te breken : ende met F. wert aangewefen , dat

aan debaft geen vereeniginge en is;omme aldus,by meer-

der, uytfetcinge van de Meel-floffe , van een tefcheyden.

Ik hebbe hier vooren al aangewefen , wat grootheyt

de Meel-bolletjens tegen een groot en kleyn fantje

hebben: en naderhand hadde ik de Meelbolletjens ge-

plaatfl voor een meerder vergrootende glas ; om des

te naakter aan te wyfen , hoe dat de Meelrbolletjens

mede met een naat fyn verfien : als mede hoe dat de
uytncmcnd kleyne Meelbolletjens tuffen de grootere

bolletjes verfpreyt leggen : en ook tot wat eynde
de naat in de Meel-bolietjens mogt gefchapen fyn ;

wel-
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welke Meel-bolletjens ift fig: f. met LMOPQJX. wer*

êen aangewefen.

Ik hebbe dan veel malen de Meel-bolletjens , ende

naderhant een Meeltjevan maar een fants groote, in een

droppel water, op een fchoon glas geplaatit, ende dat

by een koole vuyrs gebragt. Het water, ende de bollet-

jens, eenigen tyd de hitte genietende, ende het water

weggewafemt fynde, nemen de bolietjens dekoekjens-

vvyfe figuur aan , als fig: 6. met S T V \V. werd
aangewefen: hebbende meeft alle in 't midden eenver-

heventheyt , waar door ik my inbeelt , datze hare groot*

makinge hebben ontfangen , als hier vooren is gefeyt.

Ja ielfs hebbe ik geiten , ende dat verfcheyde malen

»

dat de feer kleyne bolietjens MeeiflofFe, die tuffen de
grooter bolietjens worden aangewefen, mede een ver-

anderinge hadden aangenomen. Dat ik nu maar eenMcelt-

je van een fants groote hebbe genomen , ende dat geplaatll

in een droppel water, is genoeg, omme de verandering

van de bolietjens na te befchouwen : want foo men meer
Meel-flofFe neemt, foo leggen de veranderde Meel-ftof-

fen in foo een menigte overhoop, dat men defelveniet

diftinót kan onderfcheyden : want het is onbegrypeJyk

dat 'er foo veele deelen, als in fig: 6. werden aangewe-

fen, in een Meeltje van een groffants groote fyn. Wel-

ke waarneminge ik veel maal hebbe te weeg gebragt;

niet alleen met water , maar met den Geeft van Wyn

,

die wy Brandewyn noemen , alleen om het vermaak dac

ik in foodanige befchouwingen hadde.

Gelyk nu de Meel-bolletjens als met bondelkens by
den anderen omwonden leggen in [vliefen, foo heb ik

de bondelken der Meefftoffè uyt een Tarwe foo niec

Hli 2 kon-
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konnen fcheyden vanderfelver inleggende vliefen , dat ik

die den Teykenaar volkomen hebbe konnen voor de
©ogen dellen. En defe bondelkens Meel-delïe , en

felfs ook de Meel-bolletjens, moeten alle tendeele een

feflydige figuur aannemen; om datze feer digt in een

als gedrongen fyn leggende; als fynde de feflydige fi-

guur , de volmaakfte ordre. Maar in 't water komen-
de verliefen fy defe fefiydige figuur ; en ferten fig kloors

gewys uyt. Want daar is geen de minde ledige plaats

tuffen defelve : want foo fuiks was , foo foude de Tar-

we , en.de andere greynen , in't water niet konnen finken

,

gelyk ze nu doen , fonder dat ik oyt de minde fefiy-

digheyt aan de Meel-bolletjens, of Meel-bondelkens

,

In 't water hebbe konnen ontdekken. Maar gelyk wy
m de Eyeren van Viiïen bevinden , dat ze , als ze in een

gedrongen leggen, na een fefiydig hellen; endevaneera

gefepareert fynde een klootzeronte aannemen; foo kan

het ook wel met de Meel-deelen toegaan , dat ze in 't wa^

ter komende, een andere figuur krygen, dan als ze

van de lugt omvangen wierden,

Vorders hebbe ik verfcheyde malen eenlcleyn gedeel-

te van ons Tatweh Broot genomen , dat wy blank Broot

noemen.; welk broot gebakken wert van Meel, daar

van de fchorfe ofte bad afgefcheyden is,

Defe kleyne deelen van Broot, met de ontdaane

bolietjens Meel , fyn feer na over eenkomende met de

Meel-deelucns in fig: 6. aangewefen : alleen dat

de kleyne Meel-deelen veel irregulierder , met rimr

peis en verhevtntheden lagen , meerder als het

den Teykenaar in fig: 7. met ABC DE. heeft aange?

wefeo,

NU:
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Nu hadde ik genomen de Boonen die van een ge-

meene groote fyn ; met welke foorc van Boonen men
de Schapen voert, ende ook ver maakt als ze des win-

ters op ftal Itaan. Van de welke ik mede maar om-
trent een fants groote op eenfchoonglas hebbe geplaalt,.

ende met een leer weynigie water hebbe van,een ge-

fcheyden ; op dat men deidvedes te beter ioudekon-

nen onderfcheyden , als ze voor het Vergroot glas

ftorrden; waar vandrieonderfcheydelykedeeieninfig:

8. met FGH I KLMNO-P Q. werden aangewefen. De-

fe figuuren fyngeteykeor door het felve Vergroot- g^as ,.

waardoorfiguur r. en figuur 2. geteykentfyn, en ook de
Tarw-bolletjens geteykentfyn , op dat men het ond r-

fcheyt, foo van maakiel als groote, fig foude konnen
verbeelden. Syndefig: S.hetgeene met K-LMN. aan-

gewefen is die deelen foo als deielve in de boon, opgcflo-

ten leggen, dat men Meel noemt.. En gelyk tuffende

Meel-bolletjens , foo in Tarwe , Rogge , Garft , en
Haver, eninde bondelkensfeerveele uytnemend kleyne

bolietjens lagen vermengt , als in fig: 2 5 5% 6, ende 7.

werden aangewefen ; foo en fyn'er geen feer kleyne bol-

ietjens onder de Meel-floffe van de boonen vermengt.

Defe gefeyde Meel-deelen hebbe ik met water ga~

mengt, ende by een warmte, gebragt , my inbeelden-

de, dat ze dus een foodanige figuur fouden aanner

men , als ze in eenig lighaam van een dierTullen hebben-,

daar ze warmte ende vogt ontmoeten, om verbry-

feit te worden, ende tot voetfel te ven' rekken. Wel-
ke Meel-deeltjens als doen de figuure hebben aange-

nomen, als hier fig: 8. met HïOP. wert aangewefen.

Nu hadde ik. ook verfcheyde malende Meel deelen

Hh 3 v,u.-
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édp een boon, van ontrent een groffantsgroote, eiï

ook wel wat meer , met een droppel water vermengt,

ende op een glas gepiaatlt hebbende , by een hitte foo-

lang gehouden, dat het water by na was weg gewa-

femt ; enweder ander water daar by gedaan , ende als

doen waargenomen, dat de Meeldeeltjens de onge*

ichikte figuuren hadden aangenomen , die fig: 8. met

F

G

QK. werden aangewefen.

Met dit geièyde te doen, vernam ik dat van de

Meel deelen eenige Irofle tot het water was over ge-

gaan : en omme my felven hier inne verder te voldoen,

foo hebbe ik in plaats van water Brandewyn genomen,

om dat in 't wegwafèmen van de Brandewyn minder

deelen over blyven, als in't water; en:e metiulkste

doen, hebbe ik mede gefïen , dat van de Meel-deélen

eenige ftoffe was afgegaan.

Alfoo nu van de geieyde boonen veele MeeUdee-

hn als in bondelkens by dm anderen lagen , ende men
defelve feer wel konde onderfcheyden, foo hebbe ik

eenige leer weynlge van die bondeikens laten afteyke-

nen, als hier fig: 9. met ABCDEF. wert aangewe-

fen. Öp een andere plaats waren de bondelkens watr

rontagtig, als met ABF. wert aangewefen.

Als wy nu dele bondelkens met opmerkingebefchou-

wen, ende daar by dan gedenken, dat defelve be-

fraan nyt Meeldeeltjens, als met fig: :8. KLMN.
wert aangewefen , foo moeten wy befluyten 9

dat de-

felve feer vaft in den anderen geplaatft fyn; en yder

byna een byfondere figuur aanneemt ; daar wy nog-

tans aan delelve , als ze met water nat gemaakt fyn

,

ccen oneefchiktheyt konnen bekennen.
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Nu hadde ik ook eenige feer vveynigc van de vliefen

,

daar de gefeyde boridelkens- , ende dat ydcr ver-

fcheyde van den anderen , ingeplaatft leggen , ende waar

uyt ik de Meel-bciletjens gearbeyt hadde , foo als de

bondeltjens in haar lengte leggen , laten afteykenen

,

als hier met fig: 10; G H 1 K L. wert aangewefefi.

Ook hadde ik de gefeyde bondelkens overdwars door-

fheden, ende defelve,n& dat ik de Meel-deeltjens daar uyt,

foo veel ik konde, hadde gearbeyt, laten afteykenen 5.

als hier fig- 11. met 'M NO P. wert aangewefen : waar

aan blykt dat de bondelkens, diQ uyt Meel-deeltjens

beftaan, een fefiydige figuur, hoewel ongefchikt, moe-

ten aannemen. Ook hebbe ik in de. gefeyde figuur met

P. en Q. aangewefen hoe de Meel-deeltjens in een vlies-

je by den anderen als opgeflooten leggen, ende een

bondelken uytmaken.

Ook hadde ik de groene Ert, die men ook de blaauwe

Ert noemt , befchout : welke Ert feer veel by den ge-

meenen man tot fpys gebruykt wert. Van defe Meel-

ftofïè hebbe ik mede een kleyn gedeelte genomen ; en-

de dat felvige met een weynig water van een gefcheyden

hebbende , hebbe ik het , daar de Meeldeeltjes weynig

by den anderen lagen, laten afteykenen, als hier fig:

ix. met EFG Hl. is aangewefen; fonder datik eenige

kleynder Meel-deelen hebbe ontdekt. ,

Wanneer ik nu de gefeyde Meel-deelen met wat water

op een fchoon glas hadde geplaatft ; ende over eenkoele

vuyrs het water met hicte hadde laten wegwafemen

;

foo hadde de MeeWtoffè de figuure aangenomen, die

onder fig: 12 met CDKL wert aangeweien.

< Vorders hebbe ik nog op een glas- geplaatft eemgfc

feer
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feer weynige Meel-deeltjcns , mede met een dropj

water gemengt ; en wanneer het water byna was weg-

gewafemt, dede ik nog een droppel water daar by,

en ik liet het wed^r wegwafemen : ende toen.de over-

gebleve deelen voor. het gefeyde Vergroot glas geftejt

hebbende, defei ve laten afteykenen als hieronder fig; 1 2,

met ABM.N wert aangewefen. Dc& Meel deeltjens wa-

ren foo afgenomen , ofte foo dun geworden, dat men
defelve niet dan met opmerkinge bekennen kondei

waar uyt men dan. wel een befluyt foude kennen ma-

ken , dat de Meel-deelen ligt ontdaan werden , en veel

voet fel fouden geven.

Wat de bondeltjens Meel-deelen van de groene Ert

belangt, die hebbe ik niet getragt na te fpeuren; als in

gedagten nemende , dat mede in hare vlieien fulien om-

wonden leggen.

Wyders hebbe ik onderfogt het Meel van de boonrjens^

die de eene witte boontjens , en de anderen turxze boont-

jens noemen ; welkers peul , ofte zaat huysje, 'als deboo-

nen in het felve nog kleyn fyn, ontftukken gcfnedert

en wel bereyt fynde voor goede fpyfe wert genuttigt,

ende ook wel gefult, om des winters te nuttigen. De-

felve boonen , ryp lynde , worden ook op verlcheyde

vvyfe bereyt en gefpyft: dog ik vinde menfehen, aan

wie de boontjes , als ze defelve gegeten hebben , feer

qualyk bekomen i en ik hebbe meer malen hporen

verhalen, dat de heeften, als koeyen, en iclfsde Ver-

kens , die byna alles eeten , defelve niet en willen ee-

ten.

Met een weynig Meel van de felvige hebbe ik gehan-

delt , als ik met het voorgaande Meel hebbe gedaan

;

ende
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'Cfide de Meel-ftofFe door het gefeyde Vergroot- glas ver*

toonde fig in de hoegroorheyt , en degedaante , als onder

ü J-. 13. G H 1 K wétt aangewefen ; ende wanneer ik het

voor een feer kleyn gedeelte mét een druppel water

hadde vermengt, ende. het felve over een koole vuürs

hadde laten wegwafemen , namen de Meel-deehjens

onder N° 1 3 . de figuuren aan , als met E'FLM. wert

aangewefen.

Wanneer ik "kort daar aan weder andere vveynige

Meel-deelcjens met wat meerder water hadde vermengt

,

cnóe defelve by wat heeter vuur hadde gebragt, namen
de Meel deeltjens deflguiireaan, alsonderN ' 13. mét
CD NO. wert aangewefen.

Ende voor de derde maal , waflanger 'over het vuyr

houdende, tn'de oök wat meerder water daar by
doende , ïiamen de Meel deeltjens onder N°- 1 3. de ge-

daante aan, als met ABPQ^ wert aangewefen.

Met fig: 14. RSTVW. werden aangewefen de bohdel-

kens Meei-itofre, foo als defelve in de vliefen hebben

opgeflooten geweeft. Ende hadde ik getragt de vlie-

fen, daar de Meel bondel kens in gelegen hebben, na

teipeuren, ik ik en twyffel niet, of ik foude defelve

mede wel gefien hebben , nademaal ik die föo in de

groene Ert, en andere foort, als ookindegroote Boo-

nen hebbe ontdekt, ende felfs ook in de Kyft. Maar
de Med-bolletiens inde Kyflfyn van foo een kleynheyt,

als de kleynfte bolletjens in de Tarwe. Welke feer

kleynebotienes, waar uyt een Ryll bunclelrie beftaat,

ik mede mei een wcynig water heb vermengt; ende het

water watfchielyk over het vuur lat*, n wegwafemen ; etu-

de doen de overgeblevene ftofïè door het Vergroot gUs
1 i be>
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befchout, cndQ feer klaar gefien , dat feer veele van

die bolleciens platte figuurtjens hadden aangenomen

;

welkers diameters wel drie maal foo groot waren , als

de diameter van een bolletje.

Vorders hebbe ik de Boekweyt befchout; omme de
vliefen , waar in de Meel-bondelkens mogtenopgefloo-

ten leggen , na te fpeuren. Dog eens en andermaal de

vliefen niet konnende ontdekken, quam my te binnen»

dat in de Boekweyt geen vliefen , daar de bondelkens

Meel als in opgeflooten lagen , konden wefen ; om
dat de plant van de Boekweyt niet aan een eynde van

de Boekweyt leyt, gelyk ze aan de Tarwe, Rogge,
Garft, Haver, en Ryft leyt: maar de plant van de

Boekweyt leyt in't midden van de Meebftofïè van de

Boekweyt; ende de bladerkens van de ingefchape plant

leggen verfpreyt van den anderen , ende omvangen van

de Meel-ftofle. En foo daar nu foodanige vliefen in de

Boekweyt waren, als in de gefeyde Koorn-deelen fyn;

foo foude de plant in de Boekweyt, ten tyde van was-

dom , niet door de vliefen konnen dringen j ende dus
moft de Boekweyt fonder vliefen fyn.

Defe Meel-deeltjens fyn mede alle van een onbeden-

kelyke kleynheyt : waar mede ik gehandelt hebbe , als

ik meermaal hier vooren hebbe gefeyt ; ende ge-

fien , dat de kleyne bolletjens mede in platte ronde

deeltjens waren verandert : waar uyt wy dan wel een

befluyt konnen maken, dat het Meel van alle koorn
foo moeten ontdaan werden, als het tot voetfel van
de lighamen overgaat, als wy hier hier vooren hebben
aangewefen.

Nn haddc ik mync gedagten laten gaan of het niet

na
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na te fpeuren foude wefen , hoe de Meel-deekjens , in

de lighamen van dieren, ontdaan wierden. Om dat te

doen, dagt ik op die dieren, die eenderley fpys ge-

bruykten , om haaren afgang te doorfoeken ; onder de-

welke my voorquamen de Duyven , die eenige jonge

luyden, tot vermaak, in duyven hokken hadden; ende

dewelke fy in dien tyd , dat 'er feer veel fneeuw geval-

len was, niet en lieten uytvliegen. Defe Duyven wierden
niet gefpyft als met boonen: van welke Duyven ik

eenigen afgang tot my liet brengen; ende ik ontdekte

in der felver afgang veele Meel-deeltjens , die ik in ügi

8 . meKLMN. hebbe aangewefen ; als ook geheele

Meel bondelkens , als met fig: 9. ABC DE F. wert

aangewefen : ende daar benevens feer veele vliefen ,

daar de Meel-deelen in hadden gelegen , fonder dat ik

eenige de minfte ontdaane Meel-deekjens , die onder fig:

8, metH lO P. ofte F G QR. aangewefen worden , heb-

be ontdekt.

Vorders hadde ik ook den afgang van Hoenderen

,

die het koorn indikken , en met haar bek niet verbry-

felen ; ende die men ten gefeyde tyde mede hadde op-

geflooten gehouden , ende gefpyft waren met Garft.

Jn der felver afgang heb ik tot myne verwondering

niet noemens waardig ondekt, als groote (tukken van

de ballen van de Garft. Dit quam my vreemt voor,

als niet konnende begrypen , hoe foo veel Meel-ftofïe

tot hec lighaam van de Hoenderen konde overgaan 5

nademaal defelve haar volkomen wasdom hadden.

Na defen befchoude ik den afgang van verfcheyde

Moffen, die men op myn plaats broot toewerpt, ende

alfoo daar gewent.

li z Ik
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Ik nebbe in Ybefchouwen van ecnige haar afgang veel

kleyne hairtjes, dieingefchikte ordre nevens den ander

cteten lagen-, ontdekt: waar . van ik in 't eerfte niet en

konde bedenken, hoe foo vee! e hairejcns, in den afgang

konden wefen. Maar my te binnen brengende dat de

Tarwe en .verder koorn gewas aan haar een eynde met
foodanige hairtjens fyn befet; ende dat foodanige hairo

jens in haar lengte met een kloofje, ofte inwendige

bogt, foo fyn verfien, ende dat defe hairtjes mede foo

waren , foo was ik voldaan :.. als .,mede ontdekte ik leer

veele kleyne deeltjens van defshorffen van Tarwe, en van

de Garft , ende eenige feer weynige Meel bollecjens ^fon-

der dat ik vernam dat de Meel bolletjens ontdaan waren,

ofte een platte; figuur hadden aangenomen. Uyt dele

waarnemingen (lelde ik vafl dat in defen tyd , dat het lanc

met fneeuw bedekt was , de Moffen op de kooren-mart

,

daar het koorn , met het befigtigen , al veel op aarde

valt, en met voeten vertreden wert , haarfpys gehaalt

hadden.

Vorders was de red van den afgang - een lymige

üoffè, vermengt met foo kleyne deeltjens, dat men die

geen figuur kan toefchyven s als ook mede met fant-

jens.

Vorders word my ter hant geftelt een boontje , datmen
onder de Coffi-boonenliadde gevonden: ende het felve

door het Vergroot-glas befchouweade , fag ik mede dac

de bollecjcns , die de Meel-agtige (toffe waren uyt-

makende, in vliesjes bondels gewys lagen opgeflooren

;

ende dat defelve bolletjens in water en hitte komende
mede in platte deeltjens wierden ontdaan.

Na dekn bekome ik de vrugt die men Mays noemt,
en
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en Jie by onfeimvoondersTurkfe Tarwe genaamtwert;
Weifce vrugt in America toe fpys word genuctigt. DqCq

vrugt, fag ik mede dat voor het:meefte gedeelte uyt
boiletjens was befbande, dog kleynder dan de Meel'

boiletjens vanonfe Tarwe; aan welke boiletjens ik me-

de konde bekennen , dat yder een inwendige bogt had ,

leggende mede opgeflooten in vliesjens : welke boilet-

jens mede in warmteen water komende, ontdaan wier-

den in platte ronde deeltjens. Ende daar die ronde

deeltjens ia minder hitte waren geweell, daar waren
defeive in foo,een groote platte route, niet ontdaan;

ende dan kohde men aan veele bekennen,, datze weder

uyt boiletjens waren te famen geftelt : waar uyt ik'een

befluyt maakte, dat dek Meel ftoffè foo ligt niet ont-

daan wierd , als de Meel ftofïè van onfe Tarwe, ik

fal afbreeken, ende meteen dankbaar gemoet, enhoo
ge agtinge, blyvenenz.

ANTONI van LEEUWENHOEK.

li 3 XXVLBRttf"
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R I E F.

De Auteur befchryft zeker overval dat hy o-ehad heeft.

Sterke braaking door het inneemen van warm water. Door

dat braaken fpj&e overgegeven , die op het middagmaal

daags te voren was genuttigt. Rtden daar van gegeven,

Uytlegging hoe dat de-chyl door de darmen voortgeftooten

word. De Auteur had in dat <roen>al geene behoorlyke

beweginge in zynt darmen. Roe de maag geftelt is in

een welgefield lichaam ? Hoe de darmen bezet zynde de

maag in haare loozïnge beletten ? Hoe de maag dan het

middelfcbot in zyne beweginge belet ? Hoe het middelfchot

de Longe prangt ? enz. De opgefiopt e gal oorzaak van de
hardlyvighejt : de gal overvloedig in de darmen gefiort ,

oorzaak van vier ofvyf afgangen.

Delft den 1 7. September 1 71 6.

AAN DEN HEER ABRAHAM VAN
BLEYS-WYK MEDICINA DOCTOR.

MYN HEER EN NEEF.

\\A Anneer ik' de eer hadde dat UEd: ende Heeren Pro-

feiïbren Boerhaven ende Ruyfch my quaamt be-

foeken , ende vermaak naamr in eenige van myne ont-

dekkingen ; ende de Heer Boerhaven fy n affcheyt van my
was nemende, met toewenfehinge van gefontheyt ende

lang



*S E N Z> B R I E V E N. *£?

lang leyen, foo voerde ik dien Heer te genioet, dat

het met niy nier lang konde wefen ; om dat , fiende

op myn feer hooge jaren, het ingewant , meenende
de darmen , als verlieten waren ; ende alfbo de tyd
verloopen was dat de Heeren mollen vertrekken , loo

waren myn vordere redenen afgebrooken.

Hier op neme ik de vryheyt van het laatfte overval

aan UEd: op te lollen.

'T is nu ruym agt dagen geleden dat ik feer kort

ademende was ; 't welk verfelt was met benautheyt

,

pyn (beelt ik my in) in het diafragma , en in de
Maag, en ook met een walginge.

Hier op belafte ik dat men my warm water foude

brengen; om daar door my aan 't braaken te helpen

:

en foo ras dronk ik dit warme water niet , of ik

braakte, en dat feer gemakkelyk. Kort daar aan

braakte ik met feer groote force ; lbo dat my de uy t-

geworpe Ipys, (foo men tot my feyde") de neus 'en

mont uytquam ; en ik van my felven nieten wift.

Tot my lèlven komende befchoude ik de uytge-

worpe (toffe; en ik bevont, dat het niet alleen de

fpys was, die ik des avonts te vooren hadde genut-

tigt , maar ook dien middag te vooren.

Hier over myne gedagten latende gaan , beelde ik

my in dat de oorfaak van myn overvaal hier in bellont.

De vlielèn , waar uyt de rokken van de darmen be-

ftaan., fyn foo gefchapen dat ze verfcheyde bewegin-

gen hebben, om de Chyl die in haar is , voort te

ilooten na den afgang; waartoe , om hekste weeg te

brengen , een geduyrige verheüinge van toenypin-

g§3 in de darmen is, foo lang als er Chyl in de dar-

,os nien
"
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men blyft: en daar geen Chyl in de danken is, daar

leyt de darm in fyn ruft. End e tot vorderinge van
dclè voorttlootinge -helpt niet weynig de gal , dït

in den darm geflort wett: wel-ke gal in den darm tot

fcharpe deelen ftremt.

Ik was in dit overval feer lïartlyvig: èn foo ook
wel een maant lang daar. te vooren , fchoon ik vog-

t :ge ipyfe was gebruy.kende: en wel drie dagen ver-

liepen 'er eer my de Chyl tot afgang porde.

Ik (lel dan vs.ll dat 'er geen behoorlyke beweginge
in myn darmen was ; en dat de darm, aan de Maag ,

gelegen, met Chyl offpys befet bleet;' waar door de
Maag ook met'Chyl bezet bleef : want foo wel als de
darmen niet in haar ruil leggen , foo foekt ook de
Maag fig ielven van de ingevoerde fpys te ontladen

met toenypinge van haar felve -. om dat ,- flel ik valt

,

in een weigeftelt lighaam de Maag ibo moet inkrim-

pen dat , hoe weynig fpys in defelve is', defelve altyt

vol is.

De Maag nu met fpys overladen , -en defeve niet

konnendc looien , om dat de darm met Ghyl.be-
fet is, endedefe lange uytrekkinge van de Maag té-

gen haare natuutlyêê gedaante fynde, verwekt door
haare opfpanninge pyn in het middelfchot, dat men
Diafragma noemt, dat daar door in {yne geduyrige

beweginge belet wort, dat ook een tweede pyn" vee-

wekt. Dit prangt alfoo de Longe ; door welk doen

de Longe belet wort haare uytwerkingetedoen. Dït

foo fynde, moft daar op volgen groote benautheyten

groote braakinge. En aan het lighaam wiert ioo

een gewek aangedaan, ioo aan Maag als aande dar-

men,.
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men , dat de Chyl in den darm daar door voortgeftoo --

ten is ; foo dat 'er eenbeweginge la den darm opgevolgt

is; en, gelykikmyinbeek, dat door den opgevolden

darm de gal-blaas haer gal niet heeft kannen Honen in

den darm , ende dat met dele voortilootinge van de

Chyl de gal-blaas feeï veel gal in den darm geftort heeft

;

waar door op dien dag vier a. vyf afgangen fyn teweeg
gebragt, ende des anderen daags is daar weer een hard»

lyvigheyt opgevolgt.

Hier hebt gy myne geringe gedagten , dieikgefmeei:

heb over myn laatfle ongemak. Gelieft het my ten

-goede te nemen, dat ik my onderwinde van myn onge-

mak te redecavelen , en ik fal blyven.

Mjn Heer en Neef

Uw onderdanige Dienaac

ANTONI van LEEUWENHOEK,

....

Kk XXVIII. BRIEF,
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B RIEB.
Waarneemingen op den Cocos-loom. Het Stroo, het Riet , enz*,.

hebben maar omgaande vaten. Doch al ons mlandfh Hout-ge-

was , voor- zoo veeV't den fch'ryver 'bekent is-, heeft ook horizon-

tale vaten* ,
Waar toe de laatfe 'dienend Alle jaren groen 'er

een nieuwe hafje aan de Boomen. Die horizontale vatengeeven

ook de fyfte aan de Boomen f Het Riet-, het Stroop enz. wet

leden voorzien,, in plaats van 'horizontale vaten. De Cocos-

boom heeft ook leden, gelyk ook eenige andere Indiaanfche Boo-

men. De Bambodiaaffche Piek boom heeft geene horizontale va*

ten. Waarneemingen omtrent het hout vaneen Cocos boom. Vattn

in dehairachtige deelen van de fchorjfe. Tujfchen die deelen leg'

ffen weer andere deelen die ook hunne vaten hebben.» Harde bafl

die de haïrachtige deelen bekleedt. Die bafl. word befihreven, ,

De Cocos boom geniet zyn.aanwaffnge uyt de zoogenaamdefchor-

fe. Rondachtige bolletjes uyt de fchorjfe bmnewaart gaande j

waarfchynlyk om de opgevoerde fappen uytd&bjft binnewaart te

voeren. In den fam^van den Cocos-boom* is geene holligheyt,

gelyk de Schryver vêor dezen geoordeelt had. Groote.nmtigheyt

die de Cocos boom htt menfehelyke geflagte verfchaft. Hoefchuyns >

dat de leden om de Boomen loopen , die geene horizontale vaten

htbben. Die fchuynshtyt geeft grooter flyfte aan den Cocos»

boom. Weynige takken aan den zelvm Boom. Verfcheyde opgaan-

de vaten in den Cocos boom aangewezen. Kleynder en grootev

vaten , die V zamen een draadachtig deel uytmaaken. De groot-

:zchtige VAten zyn mst vliesjes omvangen. Doch die vliesjes leg-

gen met op order. De draatachtige deelen , naaft de hafl leggende,

zyn danuer dan die btnneïvaarts leggen. De draatjens beftaan

weder uyt draatjes, die hunne hoiligheden hebben. De blaas-

achtige deeltjes doorfneden. Hout van een Kuraffouwfchen Co-

tofzkoom onderzoekt en befebreven, Ongemesnc hardtvheyt van
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V zelve hout aande buitenfe kunt. Het -zelve tujfchen-de haft en

't hout ook - frezet met hmachtige deden. De Cocos-bpomen

fchrnen hunne dikte te bekoomen uyt de haften* recht anders alt

in',onze hoornen gefchiedt. Dit laatfte hout ook doorfneden^ m
voor het Vergroot-glas geplaatjl. -De blaasachtige deeltjes in

hunne lengte doorfneden, en op de zelfde wyze bszigügu Be

oroote Ader, ofte 't groole vat, -vanden Cocos boo?n befaat ook

mi krimrsgewyze deeltjes: en vervolgens uyt lange omwent'eUn^

de deelen. Die omwentelingmUér gemelde vaten vorder nage>

[peurt en aangewezen. 'Uitlegging van die omwentclinge. Hel

zelve bevonden in een der grootfe vaten van het Strcc, Hm.

dienflig de omwenteling is om de fappen , die in de vaten zyn

-

opwaart te voeren. Waarnemingen omtrent een Cocos noot. Lan-

ge draatachtige deelen in de fchorjfe van de Cocos noot nagezocht..

Die draatachtige deelen mogen beter vaten genoemt %vorden. Eer.

gedeelte van de fchors van de Cocos-noot vertoond. Geene ande-

re draatachtige deelen in de baftvan de Cocos-noot, als de geene t:-

waar uyt de noot, en de baft zelf, ge voedt worden, het op-

per(Ie vliesje ofhuydje van de bajl van-een Cocox-noot afgetekent.

De Cocos-noot geniet haar voedzel en Wasdom uyt de vaten die

men draaden noemt. Oogswyze deelen in de Noot. Hoe het

plantje in den Cocos-noot gevoedtword. De Cocos noot opent haare

bajl niet ten tyde van haaren wasdom: ander als het met veele

andere zaaden gaat. De binnenfe deelen van degemeldefchorjfe

vertoont. Omwentelende deeltjes in de binnenvaatjes van dezel-

vefchorjfe. Hetbinnenvlies van de baf met onteibaarévaatjes be-

zet. Deze vlies voor het Vergroot-glas gebragt. -Onuytfpreke-

lyke menigte van kleyne deeltjes, welker gebruyk 'onbekent is.

Een gedeelte van een Cocos-noot vertoont, enz. Wederomgetoont

dat de zoogenoemde hairachtige deeltjes niet anders zyn als

vaten. Maakzel v-an die vaatjes. Het Jap van de Cocos-noot

is zeer voedzaam. Waarnemingen omtrent het zelve gedaan.

Menigvuldige vaatjens in de pit van een Cocos-noot. Kleynte

WAn die vaatjens. Dezelve Pit befaat uyt pypiens , dewelke be-

Xk .2 fcèrevcn
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fvhreven worden. Oly in die pypies bc'floten. Hel deel, dat de

Schryver voor de plant aangeven had, word vertoont. Hei

tjelve in fchyfjens gefneden , in dewelke, als ze gedroogt waren-,

zich een gaatje vertoonde.. Word bevonden dat het deel, 't welk

voor de plant aangezien was, de plant niet enwas-; maar alleen-

ijk een omwindzel van de plant. Trerfcheyde deelen in de Cocos-

noot afgetekènt , en den leexer vertoond. '. De planten, in de

lenvte doorsneden, vertoonden 'zich in verfcheyde figuur'en. In

eene plant, die net in't midden doorsneden was, wierd getoont

het geen dé Wortel , de Boom , en de Bladen zal uytmaken.

De plant , niet in 't midden van de Cocos leggende , was een

tclien' dat ze al aan't groiyen was geweejl. Befchryving vande

plant , in de Cocos-noot opnefloien , en aantvyzina van haare deelèn.

Cocos-noot is ook een zaad van een Boom; zoo wel als een

jimandéli Perzik.., Pruym, enz. Doch de harde baflen van

de laaifie hebben naaden om zich ten tyde van Wasdom uyt

ie zetten : de Cocos noot niet : en dus moet de wasdom in de

Cocos-noot op een andere maniere defchieden. Voordeelen die

de Cocos-boom ,
gelyk' ook de Dadel boom , aan't menfcbelyk

pejla/ri toebrengt. De witacht ige fiojfe, die van binnen tegen,

de bajl v-an d.e Cocos-noot Ieyt , afgetekwd.

:
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Delft dem%. Septemher t 71

&

AAN DEN HOOG-GELEERDEN ENDE
WYD- VERMAARDEN HEER,

Ven Beer Herman Boerhave. A. L. M^Philofoph: en

Medic: Doctor; Trofeffor der Kruyd-kunde
%
en Frak»

tyk. der CHedicyne m de fier Vermaarde Aca*

demie te Lejden,

Hooggeleerde, ende Wyd- vermaarde Heere.

IK was feer vergenoegt, dat ikdeeerhaddevanUEd.
Hoog-geleerde ende wyd- vermaarde Heere , nevens

den HèerProfeflbr Ruyfch,tenmynen huyfete ontfangen.

En nog meer als ik fag dat een goet genoegen fchepte

in eenige van myne onrdekkingen en waarnemingen.

Ik neme de vryheyt van dek myne aanteekeningen on»

trent den Cöcos-boom ende der felvervrugt UEd. te la-

ten toekomen.

Ik hebbe over weynlge jaren geféyt," dat het Stroo;

Riet, ende veele aartgewafien , «alleen maar opgaande

vaten hadden; daar in tegendeel alle het Hout-gewas,

in ons lant my bekent, niet alleen opgaande vaten,

maar ook horifontale vaten hadde : door welke hori-

fontale vaten véele van de Opgevoerde fappenna de

buytenfyde van -den Boom wierden gevöert; om niét'

alleen de fchors van den Boom weg te ftóoten, en dus

een nieuw hout tuflen de haft ende het alreeds gemaak--

te te helpen maken; maar ook een nieuw badje',

'fehorsje , te .maken : want alle jaren,, wert een nieuw

Ivk 3.
v _ haft-
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„Badje gemaakt , Tt welk zich aan het badje , 3at-Voor-

leden jaar gemaakt is , vvereenigt ; als voor defcn nog

by niy is ; gefeyt. Door welke horifontale vaten , in.

het hout i ! het felveTöo een dy fte geniet , dat de Boo-

men , met alle der felvet takten.,, ftark&winden&onnen

weerdaan.

Öm dat nu het Stroo, Riet, enz, met geen horifon-

tale vaten fyn verden ; moeden die gewaden egter

:foodanig .verden fyn , dat ze mede de winden konden
wederdaan ; want loo alle vaten evenwydig van onder

aan dengront, totaanderfelvereynde, opgingen; foo

fouden die gewaÏÏen foo buygfaamfyn dat ze de har-

de winden nog haar vrugt niet fouden konnen dragen:

ende dus moeiten die gewaden met leden verfien fyn;
waar door de buyginge van de damme niet verder is 5 als

van lid tot lid.

Dcfc leden van de gefeyde gewaffen hebbe ik over-

gebragttot de leden van ee.nige Boomen, die in deln-

difche landen waden; ende daar van ik niet had als de
afgeteykende flguuren , die men in de Hidorienvandie

landen afbeelt ; uyt welke afbeeldinge ik vad delde

dat onder die Boomen, die men met leden afbeelt, ook
de Cocos-boom moet gedelt worden.

Als ik de(é myne dellinge verhaalde aan den Heer .
..."

Have , die uyt Indien gekomen was , foo prefenteerde

hy my een Indiaanfch gewas , dat feer veel leden hadde

,

dat dun was na fyn groote lengte, ende een Cambodi-

aafche Piek-boom genaamt was ; om daar een dukafte

fnyden, en dat veelledig hout te onderfoeken. Daar van

heb ik een lid afgefaagr : ende het ielvige belchou-

Wende vont ik in 't felve geen horifontale vaten , dat

myne
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te , namentlyk dat 'er- geera honlbntalc vaten in

fyn.

Ik hebbeverfcheyde ma:en verfogtt daVfnétifny een

ftukje hout, al was het maar eem-lmnd groot, uyt
Ihd:en ioude brengen t maar ^ze ^n-tialatig geweell.

Nu in't jaar 171 5. arriveertien Stuurman in onfe

S tad ; die>by my komt , en tot mytfey

1

1 dat op Bata-

via fynde met een bejaarde Juffrouw aldaar was fpre-

kende; dewelke na my was vragende; ende daar by
leggende dat ze myne boeken was lefende: waar op
de Stuurman feyde, dat my feer wel was kennen-

de; endê.dat i£.hem verfogt haddé, een (luk van
een Gocos-boom-mede te brengen ; ende dat hier op
de Juffrouw een (luk van een Cocos boom liet halen

;

dat ontrenteen voet lang was , ende omtrent tien duy-

men in fyn diamecer hadde. Dit ftuk hout was aan

fyn bafl: weynig befchadigt: maar het hout was foo

Verrot , dat men h t met de vingeren kon verbryfe-

len; uytgelèyt ontrent drie vinger breeten , foo it\

lengte als breete , die niet verrot waren. Die hairach-

tige deelen, die van binnen tegen de fcliors aan la-

gen , waren nog flark in haar lengte ; maar iepareer-

den foo vau een , als of ze noy t aan den anderen vad
vereenigt waren geweeft : foo dat ik my inbeelde dat

de deelen, die de vereeninge hadden gemaakt, ver-

rot waren; ende in een wit fchimmsl waren veran-

dert.

^Wléen ontdekte ik dat de gefeyde deelen tiy t de

fchors waren voortkomende; ende dat veele van die

dunne detitjens fig in tween verfpreyden ; ende ik
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fag Teer naakt, dat ydér van die hairachtige deelen

met verfcheyde vaten waren verfien : ende tuffen die

gefeyde deelen lagen eenige dikker deelen, die mede
/inet vaten waren verfien , ende tuffen defèlve lage n ront-

i
agtige deelen als bïaasies f ;

die aan den anderen waren
vereenigt jsj welke laatfle ftofle rneeft vergaan was

;

foo dat ik my inbeekle dat het geene wy hairagtige

deelen noemen ., in hout foude veranderen.

Buyten om de gefeyde hairagtige deelen was een

vdunne harde Ichprs; en pp eenige .weynige plaatfen

dikker: mdQ weldikft, daar liet foopenoemde lid van

den Boom was.

Defe fchors overdwars doorfnydende , en befchou-

•wende door het Vergrooi glas, fag ik dat ze beftonc

voor het >meerendeei uyt rondagtige deeltjens , die

ontrent de dikte van e.nhairhadden
;
; mede beftaande

uyt verfcheyde lange deeltjens .die ydereenholligheyt

hadden. En veele van die deelen hadden geen per-

pendicularenj opgang , maar fy liepen binnewaarts.

Tuffen die deelen lag een doffe , beftaande uyt aan

een gefchakelde rondagtige bolletjens : ende dele

.gefeyde deelen lagen iuo digt aan het uyterfte van
den Boom , dat men niet konde feggen , dar de

Boom een fchors heeft: uyt welk gefigt ik my in-

beelde dat de Boom uyt de foogenaamde fchors

fyn dikwerdinge geniet,

Vorders hebbe ik ook waargenomen , dat 'er

in een regte linie als uyt de fchors quamen * en-

de na binnewaarts gingen , rondagtige bolletjens

;

even als of ze gemaakt waren onvde opgevoerde

fappen uyt de balt na binnen te voeren. $00 men
nu
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nu een (tuk van den gefeyden Boom hadde , dk in

volkomen wasdom hadde geftaan , men foude naeuw-

keuriger waarnemingen konnen doen, en ik foude wel

oordeelen dat de Boom, waar van ik een ftuk hout

hebbe, al in de aarde ftaande is geftorven. Maar een

Zeevarend man feyt tot my dat ze de bedervinge in 't

fchip gekregen heeft. Uyt dat kleyne gedeelte dat de

plant is , ende dat in de Pit van de Cocos-noot opge-

flooten leyt , voor eenige jaren by my befchout fyn-

de , ende een kleyne opening ontdekkende , beelde

ik my felven in , dat de ftam van den Cocos boom een

holiigheyt in 't midden hadde. Maar aan het gedeelte

van den gefeyden Boom is ganfeh geen opening te be-

kennen; lbo dat ik in myn meyninge hebbe gedwaalt.
Defe foogenaamde Cocos boom feyt men dat het nut-

fle gewas voor het Menfchelyk geflagtis, dat de aarde

voortbrengt : want de Noot verfchaft niet alleen fpys

en drank; maar men maakt uyt het fap van de Noot,
een drank, de Mout-brandewyn feer gelyk ; alsmede
Afyn. Ja men maakt van den Boom ook maften voor
kleyne vaartuygen: endo van de draatagtige deelen,

Waar mede de fchors van de Cocos-noot bek'leet is t

maakt men ook feylenj ende ook Ankertouvven, felfs

voor groote Scheepen.

Omme nu een beter bevattinge te geven van de le-

den , waar mede de Cocos-boom verfien is , en die men
ons afbeek dat in een Circulare ronte fóudeh beftaan

;

foo hebbe het voor verhaalde ftuk hout in 't kleyn laten

afteykenen , om aan te wyfen hoe fchuyns de leden

van den Boom loopen, om da\ Boom, ofte de Doo-
rnen die geen horifontale vaten hebben , een ilyf ce toe te

brengen. LI Fig:
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Fig: i. ABCDEFGHïKLM. verbeelt in'tkleyii,

het (tuk hout; cnde met CM. CL. DL. EK. F K: en-

deFLwordgetoonthoede foogenaamde leden loopens

foo dat defelve niet injn een regte circulronte, maar

doorgaans na twee lederi malkanderen naderen, en dan

weder van den anderen verwyderen: welke naderingen

onder andere met KL. endeF. werden aangewefen.

Door defe fchuynze ommeloopen van de foogenaam-

de leden in den Boom beelt ik my in, dat de Boom
meer fïyfte geniet, dan of deXelve in een circuiare ron-

te om den Boom gingen,,

Met dit hout te ontleeden , foö veel in myn vermogen

was, was ik nu voldaan; hierin beflaande dat defelve Boe-

iden metgeene horifontaie vaten fyn verfien. Daar en bo=

venlyden de gefeyde Boomen foo veel laft niet door de

winden ; om dat defelven geen takken , als alleen boven

aan den ftam hebben; die alle jaren afvallen , ende we-

der met het verder uytfpruyten van den Boom op nieuw

met der felver vrugt voortkomen.

Vorders hebbe ik het ftukje hout , dat nog onbedur-

ven was, overdwars doorfneden ; omme, foo veel my
doenlyk wT

as, het maakfd van het hout door het Ver-

groot-glas aan te wyfen.

Fig: i. OPQR. verheelt een feer kleyn .(tukje hout

van den Cocos-boom, overdwars afgefneden : waar in

fes diltinóte groote opgaande vaten werden aangewe-

fen : waar van twee met X T. werden aangewefen ; die

als omvangen werden van veele kleynder vaten: ende

die grooter en kleynder vaten maken met den anderen

een draat-agtig deel uyt , dat feer ftark is
; fy leggen

niet alle in een regte linie opwaarts , maar een weynig

fehuyns
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Èfiuyns, o ver den anderen. Enindiegeftake geven {y
'- mede een iiyfte aan den Ham. En wanneer men fob

een draatagtig deel in fyn lengte van een fcheyt, foo

fclïynt yder weder een feerdun draatagtig deel te fyn;
daar het nogtans een open vaatje is • welke vaatjes

bier ook rondomme de groote vaten werden aangewe-

fen.

Defe gefeyde groótagtige vaten leggen als omwonden
met vliesjens ; die ik vaft ftel dat in den wasdom van den

Boom met vogt fyn beladen : ende defe vliesjens leggen

niet in ordre; maar op de eene plaats wel vyf-en-twin-

tig by een; daar op een andere plaats maar een enkel

vliesje tuïïèn twee draaragtige dëelen legt.

Defe draatagtige deelen, die naaft aan de fchorsvan

den Bootëi leggen , fynfeer dun in vergelykinge van die

'geene die meer binnewaarts leggen. En om die af te

beelden , hebbe ik het hout digt aan het badje afgefneden

,

ende voor het Vérgroot glas geftelt» Saten afteykencn,

als hier fig: 3. met A B C D, wert aangewefen ; fynde

AD. het dunne baftje van den Boom; al waar de dra»

den dunft fyn; ende wat verder inwaarts dikker fyn

5

hoe wel 2e alle mede uyt feerkleynedraatjensbeflaan,

die yder hare holligheden hebben: ende die hier maar
als met flipjens werden aangewefen. De fwartighey1 9

die haar omvangt, fyn de kleyne blaasjens, die mede
om haar kleynheyt niet fyn af te beelden.

Vorders hebbe ik dele blaasagtige dceltjens , die als

iiier vooren is gefeyt de draatagtige omvangen , in haar

lengte doorfneden; als hier üg: 4. met EFGH. werc

aangewefen: in welke blaasjens men wel eenige -deelt-

;jens fiet, maar daar is niet van te feggen.

L 1 2, Alfoo
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Alfoo nu de Heer Frederik Wolfert van Overfchie

bewuft was dat ik begeerig was , om een {tukje hout

van een Cocosboom te hebben ; foo heeft defelve Hee-

re , om myne begeerte te voldoen , al eenige jaren daar

over na Cura^oa gefchreven : welk eylant met den ge-

meenen naam Curaiïbuw genaarnt wert.

Dit üuk hout was over fyn diameter feer na feven

duymen ; en fyn lengte was ontrent vier duymen ; ende in

het midden van het felve was het grof , en van draatagtigc

deelen; maar omtrent een duym breete aan de buyte-

kant was het foo itark, dat de ftale beytel brak , waar

mede ik het doorkloofde. En ik en weet niet dat ik

oyt harder hout hebbe gehandelt. Dit hout was mede
tuflen het buytenfchorsje en het hout omfet met hair-

agtige deelen , die in fig: i. tuflen G en N. werden
aangewefèn : van welke draatagtige deelen men tot

my gefegt heeft , dat men ook touwenen kabels maakt.

Ik hebbe ook doorgaans waargenomen, dat daar de

foogenaamde hden digft by den anderen komen , als in

F en K. enz. wert aangewefèn, dat daar de draaden als

uyt de baft voortkomen; als mede dat foo een draat-

je fig in een en ook wel in twee takken uytfpreyt:

welke draatjens weder uyt verfcheyde dunderdraatjens

befl:aan, die yder haar holligheden hebben, en welke

draatagtige deelen ik my felven inbeelde dat tot foo

een dikte fouden toenemen, als in fig: 2. met TT»
wort aangewefèn. Ende dit foo fynde,foo foude de Cocos-

boom fy ne dikte bekomen uyt de bailen:daar ïn tegendeel

de baden van onfe Boomen uyt het hout voortkomen.
Vorders hebbe ik het laatftgefeyde hout mede door

het Vergrootglas befchout : wanneer, ik het mede over-

dwars
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dwars was doorfnydende ; ende hebbe het insgelyks

bevonden als met fig: 2. wert aangewefèn ; alleen mee
dit onderfcheyt , dat , daar het hout feer ftark was 9

de foogenoemde draatagtige deelen wat kleynder wa-
ren ; ende daar by van een ongemeene ftarkte.

Om dat nu de biaasagtige deeltjens , die ik in het

eerfte hout fig: 4 met E F G H. hebbe aangewefèn ,

veel flarker, en ook kleynder waren; hebbe ik de-

felve in haar lengte gefneden; ende een feer kleyn

gedeelte van defèive laten afteykenen , als hier met
fig: 5. aLMi. wert aangewefèn: en alsdoen fag ik

dat die deelen van een vaiter flofïe waren ; hebbende

yder in 't midden een fwart ftipje; dat ook een hol-

ligheyt verheelt. En ik hebbe die deelen welfooduti

gefneden , dat ik door die deelen quam te fien.

In dit doorfnyden quam ik in iyn lengte ook door
te fnyden een van de menigvuldige opgaande vaat-

jens , die in fig: 2. met T. werden aangewefèn , en

die hier tuffen IK 3 xN. werden aangewefèn : welke kley-

ne deelen niet anders als met lange ftreepjens konnen
aangewefèn werden ; maar aan de groote ader , ofte vat

,

konde men bekennen dat het uyt kringswyfe deeltjens

was beftaande , daar ik tot defen tyd toe niet hebbe dur-

ven feggen dat foodanige vaten uyt omwentelende

lange deelen beflonden : hoe wel in veel hout fulks

ontdekt hebbe, om dat ik die vaten niet en hebbe

konnen ontdoen. Maar nu ontdekte ik indegefeyde

fig: aan N. dat defè omwenteiinge, die het vat was
uytmakende, een weynig was ontdaan, dateengroo-

te vergenoeginge in my verwekte, om dat ik fulks

niet volkomen hadde gefien, als in de bladeren van de

Boomen, Li 3 Die
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Dit hebbe ik vervolgt : en ik hebbc een van de gröü-

te vaatjens , welkers holligheyt in fig: ^. met T. wert

aangewefen , niet alleen my klaar voor de oogen ge-

ftelt; maar felfs ontdekt, dat foodanig vat ten min-

flen uyt vyf byibndere vaatjens was bedaande; die

nevens den anderen waren leggende , eeti yder haare

byfondere omwentelinge hadden; als hier fig: 6. mêt
O P. wert aangewefen : ende een van die vaatjens

f

êie ik ontdaan hadde , wert in de gefeyde figuur met
P (^ aangewefen. Dele omwentelinge kan ik niet be-

ter vergeiyken, als by een koperdraatje , dat men
feer digt by een, om een dun houtje wint: en welke

.lig: ik veel maaien in 't hout hebbe gefien, Maar om dat

ik fag dat ze als afgebrooken waren , en als in de ronte

geen kringen waren uytmakende, hebbe ik geen be-

iluyt konnen maken. Dog nu op nieuw befchouwen*

de verfcheyde houten, die in haar lengre fyn door*

fneden., fag ik ièer naakt, dat de groote vaten met
het maakfel in flg: 6. door OP. aangewefen, overees
quamen. Ja dat nog verder gaat , ik hadde hetStroo

voor het Vergroot-glas {laan; daar inne ik een van de

grootfle vaten , die in hetStroofyn, ende dewelke met
kleyndervaatjens^ omvangen fyn, foodanig van maak»
fel heb gefien , als in fig: 6. met OP. wert aangewefen.

Als wy nu onfe gedagten laten gaan op de omwen-
telinge der deekjens , waar uyt die vaatjens lyn te famen
geflelt, foo konnen wy, onder het wel nemen, geen
beter toeftel in onfe herfènen vormen, om het fap in

.defelve vaatjens door de omweatelende deekjens op-

waarts te voeren: te meer als wy vaftftellen, dat de
omwentelende deelen een ingefchapenheyt hebben ,

'Omme fappen als in de vaatjens te ftooten, Ni?
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Nu hadde de gcfcyde Heer my ook toegefonden

twee Cocos-nooten , leggende in haar bad ofte fchors,

Defe fchors heb ik foodanig doorgefneden , dat my de

Noot bloot voor de oogen iag„ Welke fchors wat na

een driefydige figuur is hellende ; en welke fchors , met
de Noot in defelve, in'tkleynafgeteykent is, als hier

fig: 7. A BCD. wort gefién:want de diameter van de fchors,

met deNoot daar in , was feer na vyfen drie quart van een

duym als met S O. aangewefen word op de nevens gaande

maat , die vyf duym lang is 5 fyndeonfegemeenemaat,

waar van de twaelf. duymen een voet uytmaken.

De lengte van de fchors als van E tot C. was een

weynig meer dan negen duym, Defe Noot, óïq üg%

7 met E F G H. is aangewefen , lag foo vafl in de fchors

,

ende door de menigvuldige vaten, die aan defelve wa-

ren, aan defelve foo vereenigr, dat ik tot fweetens to€

daar aan hebbe gearbeyt, eer ik de fchors aan twee

flukken van de Noot hebbe konnen arbeyden. Ende

de Noot van fyne vaten gereynigt hebbende, hebbe ik

die weder in de helft van de fchors geleyt; ende laten af-

teykenen : welke Noot over fyn diamer was 4 duym.

Men heeft tot my verfcheyde maien gefeyty dat de

fchors van de Noot uyt foodanige lange draatagtige

deelen was bellaande, dat men Cabels en Seylen daar

van was makende; dat my occafie gaf om defe fchors

ofte balt te onderfoeken: en ik bevont dat het tiende

deel van de fchors ofte baft van de Noot uyt geen lan-

ge hairagtige deelen was beftaande; ende dat uyt die

draatagtige deelen een (toffe ofte eenige biaas-agtige dee-

len wierden voortgebragt , die in de tyuen van wasdom

.gevolt waren geweeft met lappen ;
gei) k ik wey nige we-

ken
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ken geleden gefien hebbe dat de deelen , die meed de
groore van de Suyker peer uytmaaken , uyt de aderen

van de Suyker peer als gemaakt werden.

Omme nu een beter bevattinge van de inwendige

florTè der fchorfe van de Cocos noot te hebben , foo hebbe

ik een kleyn gedeelte daar van laten afteykenen, foo

als het voor het Vergrootglas ftont, als hier fig: 8.

met MNOPQ. wert aangewefen. Synde N P Q. die

draatagtige deefen , die wy beter vaten mogen noemen

:

want het grootfte vat in'c midden is met een groot,

en met veele kleyne vaten verfien ; ende ik beek rny in

dat in de fchors van de Noot geer. andere draatag-

tige deelen fyn als die geenc , waar uyt de Noot

,

met fyn fchors om defeive , gevoec wert; ende die

voortkomen uyt het hout , waar aan de Noot is

gehegt geweeft , en die foodanig voortkomen , als

in de gefeyde figuur 8. met E. wert aangewefen :

uytgefondert , dat die kleynder draatagtige deelen,

anders vaten gefeyt , die in de- gefeyde figuur met
NPQ^werden aangewefen, alleen maar fpranken fyn

van grooter vaten.

Gelyk nu allevrugten, jatotdealderkleynfteblader-

kens toe, een huyt hebben , die feer digt geflooten is

om te beletten dat de fappen uyt de vrugten ofte blade-

ren niet veel fouden wegwafemen ; foo hebbe ik het

vliesje ofte opperfte huytje van de fchors van de Co-
cos-noot genomen , ende hetfelvige voor het Vergroot-

glas geftelt , ende laten afteykenen ; als hier tig: 9.

met ABCDEFGH, wert aangewefen : waar in men

»

foo veel het doenlyk was , het opperfte huytje tus-

ftti de over langs gelegene vaten, die doorgaans van

binnen
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binnen tegen de fchors aanleggen , heeft aangewefen als

BDE. AF. ende HG. alwaar ook aangewefen wert hoe

dat uyt het vat BE. een fprank voort komt , die met C
D. wert aangewefen.

De Noot, die in de fchors leyt, ende ïn n*g: 7. met
E F G H, wert aangewefen , was in fyn lengte als van
E tot G. vyf ende een quart duym: ende fyn diame-

ter ruym vier duym.
Defe Noot heeft geen andere grootwerdinge , als uyt

die vaten , die men draaden noemt ; ende die rontomme
met de deelen van de fchors fyn vereenigt , ende figal-

daar met foo veel dunne takken üitfpreyen, datze de gant-

fche Noot als bekleeden , ja felfs tot in de fchors van
de Noot ingaan.

Vorders werden in üg: 7. met IKL. op de Noot
drie Öogswyfe deelen aangewefen; waar van twee fyn
valt geflooten , ende in de derde leyt van binnen

de plant , die ten tyde van de bewegingè ofte was-

dom van de Noot uyt de Noot wert geftooten : ende

word aan de plant uyt de Noot foo Veel voetfel toege-

bragt, dat de plant uyt de aarde kan beftaan; waar

door dan de fchors van de Noot in haar geheel blyft.

Soo gaat het ook met de Kaftanje ; daar in tegendeel

veele zaaden, als de Nooten , Pruymen, enz. haare

harde fchorflen ten tyde van wasdom openen.

Wyders hebbe ik van de leer harde fchoriïê van de
Noot, foo in haare lengte als in haare ronte, foo veel my
doenlyk was , doorfneden ; om het maakfei van de

fchors van de Noot, in haare binnenfte deelen, voor het

Vergroooglas te plaatfen; ende het felve mede te laten

afteykenen; als hier ftg: 10. met IKL M.N. wert aan-

M m gewe-
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geweien \ loopende door het felvige een ader, die we-

der uyt verfcheyde aderkens is beïtaande.

Ik. hebbe ook wel gefien , dat óïq deelen tuiïèn K en

L. in foo een regte linie geftrekt lagen, als of defelve

waren gefehapen , om voor vaten te dienen : als mede
ontdekte ik na de binnekant van de fcbors feer kleyne

of dunne vaatjens, die mede uyt omwentelende deelt-

jens waren beftaande; als üg: 6. met OPQ. wert aan*

gewefen.

Na defèn hebbe ik het vliesagtig deel befchouwt , dat

van binnen tegen de harde fchors aan leyt ; welk vlies

met onbedenkelyk veele aderen is doorloopen , die

voor onfe oogen bloot leggen ; en gelyk de feer harde

fchors fwartagtig is, foo is dit binnen leggende van

een ligt graeuw.

Dele vliefen heb ik veel maal voor het Vergroot-glas

gebragt, ende met verwonderinge gefien deonuytfpre-

kelyke meenigte van kleyne lange deeltjens, die foo

over niaikanderen verfpreyt lagen , dat men geen de min-

fle verbeeidinge fig konde te binnen brengen , waar toe

dat ze dienden : ende defelve lyn alle te famen geflelt

uyt omwentelende deeltjens, als in de fig: 6. met OP.
wert aangewcfen.

Defc deelen waren feer dun, ende ik vergeleek die by

een ader uyt de borft van een vlooy , die ik voor een

Vergroot-glas hadde Haan: en oordeelde dat de omwen-
telende ader in de vlooy ontrent vier maai foo dik was
als een deeltje , waar uyt de binnevlies van de Cocos-

noot voor het meerendeel was te famen geflelt.

Hier ftont ik als verbaaft over foo een groot getal

van omwentelende deeltjens. Ende de kleyne draat-

agtige
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agtige deeltjens , die mee het afbreeken van de Pit

van de harde fchorfle , met der felver eene eynde aan

de harde fchorfle vaft faten , hebhe ik veel maal daar

afgenomen , en voor het Vergroot-glas gefteit , alleen

om het vermaak dat ik hadde om foo een dun deelt-

je , wat dikker als een hair , te befien ; dat uyt wel twin •

tig lange deeltjens , die niet aan den anderen waren ver-

eenigt , en alle uyt omwentelende deeltjens beftonden

,

was beflaande : waar van het dunfle , na myn oordeel,

dunder was dan de breete van een enkel fyde draat-

je dat de Zyd-worm maakt : foo dat men het getal

van defelve niet foude konnen begrooten met duyfen-

den ; maar eer met hondert duyfenden.

Omme een beter bevattinge te geven vandeCocos-

noot, foo hebbe een gat in de felvige geboort, digte

by het foogeriaamde Oog , daar de plant leyt ; om het

fmakelyke fap uyt de Noot af te tappen : ende hebbe

de harde fchors foo verre afgebrooken , om de Noot
van binnen af te beelden.

Fig: 1 1 . PQR . verheelt een gedeelte van de Cocos-

noot, waaraandebuytenfehorsis, alsmetPQR.wert
aangewefen : ende met P R. worden verheelt eenige feer

weynigefoogenaamdehairagtige deelen, diQ feer veel

aan de fchors vaft fyn ; ende ook tot in de fchors ingaan

,

ende defelve ook groot maaken; en waarlyk niet en

fyn als vaten , om defelve voetfel en grootmakinge toe

te voeren. Want ik tel in eenige wel hondert vaat-

jens die een rootagtige ftofïe voeren : in de harae fchors

leggen ook veele kleyne vaatjens; welke vaatjens ik

voor het Vergroot-glas geplaatft hebbende , fag ik met

groote verwonderinge , en vergenoeginge , dat foo-

Mm 2, danige
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danige feer dunne vaatjens weder beftonden uyt uyt-

nemend dunne vaatjens : welkers maakfel uyt om-
wentelende deeltjens beftaat, als in iig: 6. met OP,
werd aangewefen.

Met S T V. wert aangewefen de fmakeïyke pit , die

doorgaans een halve duym dik is , en tegen de fchors

aan leyt; ende met WXY, wert aangewefen de hol-

ligheyt,. die met fmakelyk fap is gevolt; daar veel

voetièl in fteekt : want als ik een droppel van dat

water geplaatft hadde op een fchöon glas , op dat ds
waterige vogt föude wegwafemen , om dan het ove-

rige door her Vergroot-glas tebefchouwen , kondeik
geen 't. famenflremminge van zoutdeelen gewaar wer-

den ; en het overgeblevene was als fyroop , die niet

wegwafèmde
Ik hebbe de pit van de Noot veelmaal van de harde

lèliors , waar aan de pit met onbedenkelyk vëele feer

kleyne vaatjens is vereenigt , afgefcheurt : welke pit ,,

daar ze aan de fchors is vereenigt geweeft , mede een

Ichors ofte bad heeft, die met een overgroot getal

van vaatjens is doorloopen: welke vaatjens uyt een
omwentelinge mede beftaande , ende veele by den an-

dere leggende, maar ontrent de dikte van een hair van
de kinneuytmaken; foodat men moet befluyten, dat

de binnefloffe van de Noot uyt foodanige kleyne vaat-

jens voortkomt. ' ïbiïto

Ik hebbe weder op nieuw ^e deden van de pit door

het Vergroot-glas befchout , en waargenomen , dat

de pit beftaat uyt pypjens , die van de harde fchors

haar begin nemen , en me; der felver op,nheden in

de holligheyt van de Noot loopen ; waar tegen het

fap van de Noot aan ftaat, Van



Van defe pypjens is het eene wel wat dikker als het
andere; ende defelve fyn niet ront, maar eerfeflydig:

en foo moeten defelve ook wefen, fouden ze ordente-

lyk geplaatft fyn.

Defc pypjens fyn gevoltmeteenftofïê, waar van een

gedeelte wegwafemt, en vorders met feer kleyne bol-

letjens, die ik oordeelde dat meed uytOlybeftonden.
Ik hebbe defe pypjens, fooalszefïg: i i.aanW. vertoont

worden, overdwars doorfneden; ende een feer kleyn

gedeelte, voor het Vergroot-glas {taande, laten aftey-

kenen , als hier fïg: 1 2. met ABCD. wert aangewefen

:

waar in ook met ftipjens werden aangewefen de kleyne

deeltjens , die men daar in quam te den.

Nu hadde ik ook dat deel , dat ik tot nu toe voor

de plant vanden Cocos-boom hadde aangefien, en het

welke in de pit Ieyt , in een kleyn flukje van de pit

leggende laten afteykenen , foo als het ons met het bloote

oog te vooren komt , als lig: 1 3. met A BC D E F. wert
aangewefen,, al waar de pit op fyn dunfte is ; ende met
HEG. wert dat deel aangewefen , dat ik in fyn geheel

voorde piant van de Cocos-boom hadde aangefien.

Van dit laatilgefeyde deel hebbe ik eenige dunne
fchyfjens afgefneden; beginnende van het geene dat fïg:

13. naafl aan E was; om te vernemen of iets in defelve

was, het geene met den ftam van den Boom mogtover
een komen,

Eenige van defe afgefnedene fchyfjens hebbe ik voor

het Vergroot glas geftelt, om maar een kleyn gedeelte

daar van af te teykenen, op dat het weynig plaats fou-

de beflaan, als hier fïg: 14. met E Fu HL wert aan-

gewefen: fynde IE F. het badje, darde verbeelde plant

Mm 3 was
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was omvangende : ende het verdere gedeelte waren

regt opgaande vaatjens; die, foo veel my defelve voor

quamen , met oly befet waren ; en die deelen , die men
voor groote vaten fouden aanfien, en met KKK. fyn

aangewefen , beftonden weder uit enbedenkelyk kleyn-

der vaatjens , en verbeelden een helder gefigt.

Wanneer defe afgefnede fchyfjens droog wierden,

quam daar wel in een fcheur, of ront gaatje , waaruyt

men wel vaft foude ftellen, dat in den Boom eenhol-

ligheyt was.

Wanneer ik nu dat deel HEG. ontrent H, aan fchyf-

jens was doorfnydende, fag ik met verwondering, dat

dat deel geen plant van den Boom, maar alleen het

geene was waar in de plant als opgeflooten lag, en

welk plant wat grooter is als een grof faut. Ik heb-

be dan het Vergröot-glas , voor het welke een afge-

fnede fchyfje ftont, dat my beft in 't oog quam, myri

Teykenaar in de handen gegeven , om het geene hy
quam te fien, foo veel als de konfl toeliet, af te tey-

kcnen : die in de fig: i <$. met I K L M. dus heeft afge-

beelt hetgeen ik in fyn lengte hadde doorfneden; en welke

plant niet in fig: 13. aan H. maat ter fyden aanG.wert
uytgeftooten.

Ik hadde al verfcheyde Cocos-nooten tot myn ge-

bruyk gehad, eer ik my felven konde verfekeren, dat

in fig: 1 5. I K L M. dat deel , 't welk met I K M. wert

aangewefen, dat geene is, dat tot de wortel fal neer-

waart uytgeftooten werden; ende dat het deel, dat

met K LM. wert aangewefen, dat deel is dat tot den

Boom fal opwaarts uytgeftooten werden • ende dat het

geene dat wy laatft gefey t hebben , en aaogetoont is

,

niet
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niet anders is als de bladeren, die hier in de plant

al gemaakt fyn.

Ik hebbe verfcheyde malen getragt de planten , waar
Van een met fig: 1 5 . is aangewefen , uyt haar omwintfel

te nemen ; maar ik heb fiilks niet konnen re weeg bren-

gen ; om dat het deel, fig: 1 5. met I K M. aangewefen, als

aan fyn omleggende deelen was vereenigt ; foo dat ik

myn genoegen heb moeten nemen met de plant in haare

lengte te doorfnyden ; waar door het verfcheyde ma-

Jen is gefchiet , dat ik in eene plant vier diftincïe figuu-

ren voor het gefigt hadde, om dat ik nu de eene

regt in 't midden , ende de andere wat op de fyde

hadde doorfneden : en om dit aan te te toonen , foo

hebbe ik nog twee diftincte planten vertoont , waar
van de omleggende deelen , waar in ze als opgefloo-

ten gelegen hebben , niet en fyn aangewefen.

Nu hadde ik ook voor een Vergroot glas ftaan een

gefeyde plant, die ik oordeelde dat ik net in 't mid-

den hadde doorfneden , als hier fig: 1 6. met NO P Q.
wert aangewefen : waar van dat deel , dat met NO Ql
wert aangewefen, het geene is, dat tot de wortel fal

uytgeftooten werden ; ende het geene dat met O P Q.
wert aangewefen, tot den Boom foudeuytwaiïèn. In

welke kleyne plant aangewefen werden de bladeren

waar mede de plant al is verfien.

Nu hadde ik onder andere voor een Vergroot-

glas (laan een gedeelte van een plant uyt de Cocos-

noot, die ik oordeelde dat niet in 't midden was

doorfneden ; ende daarom foo groot niet en was

,

nog foo veele bladeren aan defèive te fien waren , als

hier fig: 17. met R S T AB Z. wert aangewefen : waar

van
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van RSZ. dat deel is, dat tot de wortel lal uytfchie-

ten , ende S A B Z. dat deel , dat tot den Boom fal

-uytwafTen.

Nu hadde ik in alle myne waarnemingen maar twee
maal gefien , dat het bovenfte gedeelte van de plant

van fyn omleggende deelen , in liet uytdroogen van
de plant , was afgefcheyden • als hier in de laatftge-

feyde fig: met S A B Z. ende T Y. wert aangewefen.

Ik hadde ook doorgaans waargenomen , dat ïn

dat deel, dat ïn fig: 13. met E HG. wert aange-

wefen» de gefeyde plant in 't midden van de dikte,

ende feer na aan H. was leggende ; ende dat de plant

lbo groot was » dat 'er feer na 'drie in de diameter

van de gefeyde fig: 13 konnen leggen: waar uyt wy
befluyten konnen dat het gefeyde deel ontrent G. ne*

gen maal dikker is, als de plant diedaarinopgefloo-

ten leyt.

Nu hadde ik ook twee maal waargenomen, dat de
plant niet regt in 't midden van de geleyde iiguure lag

;

maar met haare bladeren wat meer na de eene fy-
de was leggende; waar uyt ik een befluyt maakte,

dat 'er al een beweginge van wasdom in de jonge plant

was gevoert , alwaar delèlve ibude uytgeftooten wor-

den. Ende aldaar wierde ik ook gewaar , dat 'er

een fcheydinge van de omleggende deelen gemaakt
was ; waar door de plant in meerder wasdom ibude

uy tgeftooten werden: welke van een fcheydinge in ng;

17. met A WB. wert aangewefen.

Ik hebbe ook goet gedagt een vveynig van de uyt-

geftrekte deelen , die het bovenfte gedeelte van de

plant ofte de gehecle plant omvangen , aan te wyfen.

Laten
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Laten wy nu ftellen, dat ik een fchyfje van fig: 13.

tuffen G en H. nebbe afgefneden; ende dat in fig: 17.

VWX. een kleyn gedeelte is van den ommetrek van

de fchyf , ende ook van defTelfs badje. Ende met T
VWXY. wert aangewefen die ftofTè , waar in de plant

,

of eygentlyk het bovenfte gedeelte van de plant, als

opgefloorenleyt; endiedeelen, waar uyt het beftaat,

fchynen niet te fyn als blaasagtige kleyne deeltjens

,

die foodanig in een regte linie geftrekt leggen , even als

of ze gefchapen waren , om de plant voetfel toe te

voeren. Dsfc laatfte gefeyde deelen lagen fig: 13. aan

G. dat wat uytpuylende was , foo geftrekt , dat men
in het middelpunt om der felver kleynheyt geen

deelen , als met groote opmer- kinge , konde beken-

nen.

Als wy nu vaftftellen dat de Pitten van de Amandel 9

Nooten , Abricoos , Perfik , Pruym , met een harde fchors

bekleed fynde , faaden van Boomen fyn , foo moeten

wy ook vaftftellen dat de Cocos-noot ook een zaat van

den Boom is : ende daar in alle de zaaden de harde

fchorffên naaden hebben ; en in tyd van wasdom , door

de opfwellinge van de binneleggende pit of kern , de

harde fchorffên , die de pit omvangen , van een werden

geftooten ; waar door de plant , die in de pit ofkern opge-

flooten leyt , ruymte krygtom in groothey t uyt te fpruy-

ten; ende fig inde aarde kan veften. Soo heeft in tegen-

deel de Cocos-noot geen naden , en is aan alle oorden de

fchors even flark: lbo moeft dan de eerde wasdom in

de Cocos-noot op een andere wyfe te weeg gebragc

worden als in de gefeyde zaaden Ende dit, beek ik

my in, moeft dus gefchieden. De vogtige ftofïè , in

Nn de
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de Cocos-noot vaft rontomme in de pit als opgefloo-

ten leggende, ende een beweginge ontmoetende, die

wv warmte noemen , moet een groote uytbreydinge ver-

wekken : door welke uytbreydinge dat deel > daarin de

plant opgeflooten leyt , voor een gedeelte buyten de

harde fchors moet werden gcftooten , fal defelve in groo.

te konnen toenemen.

Ons werk gefeyt van die geene , die lange jaren in

Ooft Indien hebben verkeert, dat 'er geen boom is,

daar het menfchelyk geflagt meer van geniet, als van

den Cocos boom , en den Dadel-boom ; want van den Co-

cos boom komen meer dan feftig byfondere gebruyken

voor den Menfch , felfs fpys , en drank : en foo men
boven in den Boom een gaatje maakt, ende daar in een

dun rietje (leekt, foo fypelt daar uyt alle dagen een

kanne fmakelyk nat, dat is feer na twee Oxhoofden nat

in een jaar : dog fulks doende draagt defelve dan geene

vrugten.

Als wy nu gedenken aan de hocgrootlieyt van de Co-

cos-noot, ende de kleynheyt van de inleggende plant,

foo konnen wy feggen , dat de Cocos-noot meer dan

twee milioenen maal grooter is dande inleggende plant:

waar uyt wy moeten befluyten , dat de hoegrootheyt

van de Noot, ende de binneleggende floffe die feer

fmakelyke fpys en drank is, gefchapen is tot voetfel

voor het Menfchelyk geflagt. Eyndelyk hebbe ik de

witagtige (torre, die van binnen tegen de harde fchorfïe

van de Noot aan leyt, en welke (toflè veel dik, ende

dat onordentelyk , op den anderen is leggende , ende

mede uyt omwentelende deeelen fchynt famen gevoegt te

fyn>, voor een feer kleyn gedeelte laten afteykenen ; als

in
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in fig: 1 8. met A B C D. wertaangewefen. Dele deekjens

fyn hol ; ende ik hcbbe my wel ingebeelt, dat de hao
de deelcn van de fchors van de Noot voor het meefte

uyt foodanige deeltjens is beftaande; alleen met die

onderfcheyt, dat de harde fchors-deelen gt^n hollig-

heyt hebben , ende dus foo vait van deelen fyn:

Dit is het geene ik van den Cocos-boom en deiïeifs

vrugt weet te feggen ; en foo wy den wasdom van de
vrugt bywoonden , vvy fouden , beelden wy ons in 9 daar

meerder van konnen feggen

,

Ik fal met feer veel agtinge hlyven.

Hooggeleerde en wjA-

vermaarde Heere ,

Uw onderdanige Dienaar

ANTONI van LEEUWENHOEK.

'a 2, XXIX. BRIEF,
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QX. BRIEF.
C/f 'er onderfcheyd van grootte in de diertjes van 't manne-

Ijik zaad te bekennen is. Onbedenkelyk getal van zulke

diertjes in 7 mannelyk zaad gezien. Volwafsene en onvol-

waf]ene diertjes in't zelve zaad, Of dezelve diertjes

in de zaad' ballen voortteelen. J)e diertjes , in't manne-

ijk zaad van een Ram gezien , zwommen altemaaleenen

wé&i de eene achter de anderen. " Grootte van déhom der

Kabe/jaauwen en Lengen , waar uyt de diertjen voortko?nen.

Eengroote Kabeljauw looft welzoo veelzaad., in den tydvan

eene maand , ds 'er zoude konnengaan in de holte van eenen

hoed. De UMembrane van de hom,, als'er het ziad uyt

is , krimpt toe : doch is het naafévolgendejaar volder van

diertjes als het voorgaande . IVaar door het gefchiedt dat

'er zoo veele milioenen van diertjes in de hom voortkoo-

men. Water-diertjes, die den gcheelen winter op een kom-

fair gelegen hadden , zwemmen weer door het water.

Viertjes uyt het water op het iaud ge-voert door den wind.

Diertjes , die de winterkoude niet konnen verdraagen , fier*

i ven evenwel niet uyt : en waarom f De mannelyke zaa-

den , en de Kuyt-greynen , of Byeren , zyn zoo groot

in de kleyne vifchjes , als in de grooifie van dezelf-

de fiort. Diertjes in het regenwater gevonden. Hoe

jlerk dezelve vermenigvuldigden. Deze fierke vermenig-

vuldiging aan de zaad-ballen toegepaft. De Arterien en

Venen , of"de aders en flag-aders , hebbengeene opening als

in het Hert. Hoe het voedzcl uyt dezelve in de deelen des

lichaams gefiooteiï word. Hoe de Tdoed bolletjens , in groo-

te benauwtheyt , ongcmeene beweginge , enz. door de rok"

jens geperfl -worden. Het is niet waar dat het bloed door

<k vleesftberfjens circuleert' , ofommeloopt. Ik
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Delft den f. November 1 71 6.

AAN DEN HQOG-GELEERDEN ENDE
WYD- VERMAARDEN HEER,

Den Heer Herman Boerhave. A. L. M, ThHofoph: en

Medic: Hoftor ; Profejfor der Kruyd-kunde , en Prak~

tyk der Cteedicynt in de fier Vermaarde Aca-

demie te Leyden,

Hoog- geleerde, cnde Wyd- vermaarde Heere.

Khebbe, Hoog-geleerde Heere , UEd. fchr'yvens van-

den ïo. der voorledene maant ontfangen. Waar in

UEd: Hoog geleerde Heere mynen arbeyr veel hooger

opvyfek als die in myn oog is. Hebbe het felve aan den

Heer UWedicina Doctor Abraham van Bleyswyk mede be-

deelt: cnde daar op heeft de Heer van Bleyswyk een

Mannekens Conyn ten mynen huyfe ten deele ontleed;

die UEd. berigt fal doen van het geene daar ontrent is

waargenomen.
UEd= vraagt my in 't felve fchryvens, of ik ook on-

derfcheyt in de groore der diertjens van het Mannelyk
zaad der dieren hebbe gefïen.

Ik moet tot UEd. onder andere feggen, dat ik in de
tegenwoor digheit van den Heere Anaiomicus Abraham van.

Bleyswyk ten mynen huyfe 't nat, dat in 't doorfnyden

uy t de EptdJdymis gekomen was , voor het Vergroot glas

geplaatft hebbe , en dat de Heer . . . : ende de voor-

noemde Heer Bleyswyk , de diertjens ïn een onbeden*

kelyk groot getal fagen kvtn.

N o 3 Defe
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Defe diertjens op een glas leggende, ende geftorven

fynde, hebbe ik aun van een gefpreyt; ende eenige

dagen agter den anderen veel maaien befchout ; ende

ook waargenomen , dat 'er eenige waren , die haar

volkomen wasdom niet en hadden. Ook fag ik feer

kleyne langwerpige deeltjens leggen , daar aan geen

itaarten te bekennen waren 5 die de eene grooter als

de andere waren ; en welke deelrjens ik my inbeei»

de dat onvolwaffene diertjens waren.

ïk hebbe voor óekn wel gefeyt , als ik ontrent

de diertjens van de Mannelyke zaaden quam te fpre-

ken , of defelve niet wel in de zaad-ballen voortteel-

dai ; daar ik nu niet aan en twyfel.

Want vaftgefleit fynde de grootemenigte van de diertjens,

die in fekcr Hark fchepfel in eenjaar uytgeCtort worden,
in vergelykingevandehoekieynheyt van de zaad ballen

kennen die alle niet in de zaad-bal lenopgeilooten fyn ge-

weeft ; en moeten vervolgens van ryd tot tyd voortreden.

Daar by moeten wy vaftftellen
, gelyk ik flaandc

boude , dat geen fchepfel uyt bederf, of uyt fig lèlfs

kan voortkomen , maar alle afhankelyk fyn van die

geen die in den beginne gefchapen fyn. Ontrent drie

jaren geleden , hadde ik de zaad-ballen van een Ram
tot my laten brengen ; foo als ze nog warm waren

jj

ende de ftoflè uyt de Epididymis voor het Vergroot-

glas befehouwende , fag ik met een groot vermaak,

hoe de diertjens, fynde in het mannelyk zaad , al-

temaal cenen weg fwommen; hier in beftaande, dat

wat weg de voorde fwommen , al de relt volgde :

fynde dit in defe diertjens als ingefchapen , hetgecnewy
i\\ de fclupen ficn; namcntlyk, dat foo als de voor-

He
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fte den weg inloopen , de gehecle kudde volgt. Ik

hebbe het gefeyde vermakelyk gefigt niet voor my
behouden, maar een voornaam weetgierig genoodi^t,

omme deel te hebben aan foodanige befchouwinge.

Als wy onfè oogen laten gaan op de mannelyke
zaaden van de Cabeljauw ende Lenge , die men hom
noemt, hoe groot die deelen fyn die wy hom noe-

men, en daar de diertjens uyt voortkomen: welke
diertjens met haar vloeybaare ftofFe daar fy in leggen

,

ten tyde als ze haar zaat fchieten , dat meed door-

gaans in de maant van December en Jannuary is; foo

mogen wy befluyten dat uyteengroote Kabeljauw in

dsn tyd van een maant ( na myn oordeel ) wel lbo veel

faad ontloopt, ais in de holte van een hoer kan gaan,

Wanneer nu defc foogenaamde hom, die met veel

kronkels in een leyt , het mannelyk zaad quy t is ; foo

krimpt de Membrane van defeive foo in een , dat ze
geen vinger groot is : ende daar verloopen wel twee
maanden , eer de Membrane weder wat opfweit. En
eer tien maanden verloopen fyn , foo is defe hom
nog met meerder getai van levende diertjens voorfiea

als het jaar te vooren ; iiademaal de Cabeljauw en

alle viiTen alle jaren , na myn ftellinge
, grooter

werden, en by gevolg, de hommen ook grooter end«

de diertjens menigvuldiger werden.

Hoe nu het getal der diertjens in de hommen in foo

groot getal van milioenen toeneemt, kan ik my felven

niet beter voldoen, als dat ik vaflftel, dat 'er eenige

weynige diertjens in de Membrane over blyven ; en-

de defe weder jongen krygende, ende in korten tyd

,

al was het in vierentwintig uuren , haar volkomen wa,s-

doiyk
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dom hebbende , al weder bequaam fyn tot de voort-

teelinge : ende meerder toenemende , wort in wey-

nig wecken het getal loo groot , dat de ontlaftinge

genaakt. Dog dit fyn maar giiïingen. Ik kan niet

nalaten hier by te voegen , dat ik water diertjens

,

vermengt onder eenige aartagtige doffe, eengantfche

.winter droog op myn komptoir hebbe laten leggen;

eade die ftoffe weder in 't water leggende , fag ik eeni-

• ge haar leden , die als in een gevouwen waren , ont-

doen ende door het water fwemmen. Ook hebbe ik

waargenomen , dat in de weylanden diertjens in de

aarde gevonden fyn, die eygen aan de wateren fyn:

welke diertjens door fware winden, niet en benefïens

de water- deelen, niet alleen uyt de .water-gragten,

maar felfs uyt de Zee tot ons gevoert werden. Ende

fehoon daar diertjens fyn, die de koude van de winter

niet konnen verdragen , ende de meeüe derven
,

foo blyven daar egcer eenige over, om haar geflagt

voort te fetten : en dit is de befchikkinge al van

den beginne geweeft.

Vorders bevinden wy , hoe kleyne Zee- of Rivier-

vis wy befchouwen , dat ze mannelyk zaad , ende

kuyc-greynen die wy wel Eyeren mogen noemen, in

hebben : welke mannelyke zaaden ende Eyeren foo

groot fyn , als in de grootfle viiïchen van haar geflagt.

Uytgefondert deGarnaadendieallewyfjensfyn.

Defe verhaalde feer fchielyke voorteelinge lal veelen

vreemt voorkomen; en foo foude ze ook my voorko-

men , foo ik geen ondervindingen daar ontrent had-

de.

Ik moet tot UEd. Hoog geleerde Heere , feggen

dac
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dat 'er in 't agterfte van myn huys een kleyn loode„

plat is ; daar het regen-water , eenige dagen na dat het
geregent heeft , niet weg en droogt.

In dit water hebbe ik onder andere feerkleyneront-

agtige diertjens van verfcheyde groote meermalen
gefien : welkers lighamen rontagig fyn ; en waar van
de volwalTene haar diameter was als ontrent drie dia-

meters van de bolletjens bloet , die ons bloet root

maken: en in welkers lighamen men vier diftinéte ron-

de bolletjens konde bekennen. Defe diertjens waren
in eenige dagen föo voortgeteelt , dat ik daar over als

verbaaft flont.

Ik was begeerig om te weten, hoe dat defè verme-

nigvuldiging mogt toegaan: ende hebbe eyndelyk

waargenomen , dat dele dierj tens niet langer dan 30. of
* 36 uren leefden; ende dat fy haar dan aan het glas

geplaatft -hadden , ende fonder beweginge waren :

en dat kort daar aan haar lighaam ontftukken barfte

;

O o ende

* 36, uren of in j ' dag - - - 8 diertjens
2 8

' in 3.d

1

4^

6. dagen - -

j' dag -

0. da^cn

8

tjens

- 5-12

8

- 409Ó
8

• 32768
V 8

262144 diertjcns
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ende in agt deeltjens verdeelt lag : die waarlyk diere»

tens waren ; want ce-nigé iwonimen na vyf offesfècoti-

deii- weg.

Soo nu een dïerrie 8. jongen voortbrengt, en yder

jong dierne bragt weder agtjongen voort; foo fouden:

na verloop van negen dagen van een diertje twee hon-

dèrt twee-en-fèftig duyfent, een hondert, en vier- en-

veertig diertjens voortkomen. Sien vvy dit in de wa-

teren, wie weet hoe het in de zaad ballen der dieren,

ende in de hommen van vifTen, toegaat.

Om eenige nafpooringe te doen in het arteriaa!

bloet, dat in de toevoerende ftreng van de zaad bal

is, neme ik de vryheyt tot UEd. te feggen, dat ik

xulks voormy vergeefs agte ; nademaal , na myne waar-

nemingen ,
geene Arterie, hoe kleyn, en hoe veel

dat'er in een lighaam fyn , eenige andere opening heeft,,

als in 't hert: ende foo is het insgelyks met de Venu;

ioo dat 'er geen voetfei uyt de Moer 'aderen kan over-

gaan, als de weyagtige (toffe van het bloet , die door
de rokjens van de leer kleyne Arteritjens als doordo-
ren werd ; uytgefondert dat door een overgroote be-

nautheyt , en groote beweginge van.het herc , ofgroo-r

te drukkinge , de bloet-vaten foo geparil werden
,

dat de bloet-bolletjens in foo kleyne deelen gedivi-

deert werden , dat ze door. de rokjens werden ge
parft.

Want alle de bloet-vaten in het lighaam beftaan maar
uyt een vat ; hoe kleyn die ook bevonden werden.

Want foo daar eenig bloet in een gefbnt lighaam

werd gevonden , dat uyt een bloet ader wierdegeftoo-

ten , dat foude immers niet weder met het bloet ver-

mengt
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mengt worden , maar een bedervinge onderworpen

fyn.

Ik hebbe , weynig jaren geleden , geüen dat feker

Voftor Medicina in fynfchriftenfeyt, dat het bloet door
de vleelchfibercjens circuleert; als mede dat een hoog
Leeraar in een naafl gelege Provintie zulks mede wil-

de flaande houden. Om fulks te bewyfèn feyt defel-

ve, datuyt dien hoofde het vleefch root is.

Dit iyn onnofele bewyfen ; want foo fy maar fien

op het Kalfs-vleefch , dat doorgaans wit is , Hoender»
vleefch , Kalkoen vlees enz. dat mofi mede dan na

hare ftellingeroot fyn. In't kortfy dwalen groofelyks.

Uwe verdere voorftellingen , Hoog-geleerde en

Hoog-geëerde Heer ,
geven my verdere gedagten ,

en aanley dingen tot verdere onderfoekingen omtrent

de mannelyke diertjens. Ik hebbe ook inUEd. fchry-

vens met veel playfier gefien^ dat myne waarnenin-

gen ontrent den Cocos-boom boven myn vcrwagtinge

UEd. feer aangenaam waren. Ende fal met leer veel

agtinge en yver blyven

Hoog-geleerde Heere enz.

ANTONI van LEEUWENHOEK,

o z XXX, BRIEF,
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XXX. B R I E F.

Vyttrekjel uyt het fchrifi van Heer Pauli wederlegt. Men
kan wel in de dieren onderzoeken ofdeontfankenisgefchiet

door een Ey. Vat zal noit bevondenworden. De diertjens in

het mannelyk zaad zyn levendig De Auteur heeft dit mi-

mgmaal aan verfcheydene Heeren getoont, Waar toe de

menigte van die diertjens dienftig is. De hom van eenen

Kabeljauw ftort in eenjaar meer levendige diertjes uyt ,

nis *er menfchen op den aardbodem leven. Het eytje van

een Kabeljauw wyfje vermengt met het zaad van een Ka»

bcljmw mannetje: wat daar opgevolgt is. De diertjes,

in het mannelyk zaad van de Kabeljauw, Jyn niet groo-

ter als die in het mannelyk zaad van de Spieringgevonden

worden. De groote menigte van de diertjens toegepaft op de

menigvuldige zaaden der Boomen , die ook niet alle tot Boo-

wen opwaffen. Dit blykt nog klaarder in een Aalbejie

Boom. Ook in de Aarbeyen. De Heer Naboth, teLeip-

fich , beantwoordt. De wormtjes in*t mannelyk zaad zyn

geen doode maar levende diertjes. Dezelve zyn in de

mannelyke zaaden van eenmaakzel , en van dezelvegroo*

te. Echter is 'er eenig onder/cheid aan deftaart der wormt-

jes , dicht aan het lyf. Mannetjes en wyfjes in het zaad

zyn onder(cheyden. Loffelyke getuigenis door zeker geleerd

Heer aan denfchry'ver gegeven. De Baarmoeder, Tuba
Fallopiana, de mondekens van ^TubaFallopiana, en

het gewaande Eyer'nefi worden aangewefen , om het ge-

meen gevoelen te wederleggen. De zoogenaamde Eyeren

«ok doorzocht. Noit heeft de Auteur gefien dat zoo een Ey

ze»
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zoo verre uyt het zoogenaamde Byer-nefl doorde natuurgeftoQ*

ten was* dat het ten halve buyten defierkeMembrant
van het Byerneji uytjpuylde. IVaar doorfommige waarfchyn-
Ijk bedrogen zyn geweeji • en gemeent hebben een afgefi-

gen Ey te zien. Het is niet te begrypen hoe dit zoo eett

Ey in de Tuba , en door de Tuba in de Baarmoeder , kan

geveert worden. De beweeginge in de Tuba , om iets

in de Baarmoeder te voeren , is ook onbegrypelyk. Een an-

der gevoelen wederlegt ;. te weeten dat het diertje , 7 welk

in V mannelyke zaad gevonden word
t wxarlyk bet fchep-

zel is van het dier ; maar dat het aan ofin een Ey wordge-

flaatfi. Antwoord op de vrage , waar toe het Eyer-ncft ge-

maakt zoude zyn, Be mannelyke dieren hebben ook wel
deelen, die onnoodigjehynen* Hoelang dat de diertjes in de

zaad-bal zouden konnen leeven.

Delft den 17, November 171Ó.

AAN DEN HOOGGELEERDEN EN
WYD-VERMAARDEN HEER >

Ven Heer Godfried Wiüem van Lieb?iitz. ejre.

K hebbe UFd: feer aangenamen van den 25 Septem-

ber uyt Hanover, nevens de twee bylagen , ont-

fangen : ik moet al weder iet van myn voorgaande feg-

gen te berde brengen , nevens een Baar-moeder van een

Schaap.

Kan ik nu de Heeren met de figuuren , endQ mee
myn fchryvens, tot geert inkeer van haare dwafinge enon-

O o 3 2-eioo-
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geloovigheyt ontrent de diertjens , brengen;, foo is 'er,

als het fpreekwoort feyt , geera.falfaan te fmecren.

Uyttrekfei uyt liet geene de HeerPauli, te Leyp-

fig, den 19. September 1716. aan den Hr. Hanfchihg:

fchryft.

: D' Hr. Leeuwenhoek loogent de Eyertjens in de

: Tuba Faiioptam enz.

: Maar nadien andere inde Eyerftokken , nadeby-

: flaap of vermenginge , eene grooteveranderingeheb-

: ben oevonden ; ende de Tuba van buyten aan de Eyer-^

-: ftok
Ö
aangemerkt hebben, is den felven meer geloof

: te geven.

Hier op wert geantwoort.

Waar fal me» oyt een Vrouw-menfeh even na de

verfameling ter doot brengen, om de baarmoeder , Eyer-

ftok, ende de de -Tuba Falkpana te befchouwen ? La-

ten die geene, die nog aan de oude dwahngevaftfyn,

niet blyven ftaanopde Vrouws perfoonen; maar over-

gaan tot de dieren : en nademai de Heere , maker van het

peheel-al , ontrent den Menfeh , ende dieren , een ende de

felve uytwerkinge te vveeg'is brengende, foo laten fy by

een vieesflagter gaan : welke vleesflagters des winters veel

fchapen op't ftai vet maken; ende ook wel eenRam in een

hok, afgefondert van de wyfjens fchapen , hebben flaan.

Laten fy dan in haar bywefen een ofmeer doen verfa-

melen , ende die verfamelde fchapen wel uytteykenen

;

ende defe fchapen , het fy aanftonts , of eenige uren

ende dagen daar na, laten flagten ; 't welke men kan ver-

volgen tot 10 of 20. fchapen toe. Ende dit foo doen-

de, ftel ik onverbrekelyk valt, dat men niet en fal be-

binden , dat een verheelt Ey , van het Eyer-neft 'm

baat-
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de baar-moeder , ofte Tuba Fallopkna , fal gekomen

vVi f rnv h^an^t. ik foude de onkoften niet ont-

fien , om met een vlees flagter daar over een accoort tema-
ken. Maar dewyl ik myielvenverfekerdau ikvergeeffen

arbeyt foude doen , als hebbende daar ontrent veelbe-

fchouwingen gedaan , en myne feer hoogejaren fulks ook
verbieden*, foo boude ik my geruft.

V orders feyt de Heer D. Paulf,

: Want bet fchynt tegen de Goddelyke Wysheyt
: te fyn , dat onder foo veel duyfent wormtjens , de-
': welke fig volgens {yne meyning in het mannetjens

ï zaad bevinden

Met dit feggen fchynt de Heer Pauli niet te geloven,

dat het levende diertjens fyn; en ik moet feggen, dat

men aan yder diertje foo veel leven fien kan , als ze niet

te veel by den anderen leggen, alsmenaaneenMenfch
kan fien. Niet dat ik foodanige foort van fchepfels voor

my felven alleen hebbe befchout ; maar heb veeie ver-

ftandige Heeren het gefigt daar van mede gedeelt; tot

foo verre dat ze voor het gefigt fturven ; en ik hebbe

federt eenige weynige weeken aan twee Heeren Profefïb-

ren van grooten naam de doode diertjens, foo ais ik

defelve wel twaalt jaren geleden op een iéer dun glaas-

je hadde gcpkatft , laten fien ; waar aan men feer be*

fcheydelyk het lighaam ende de ftaart konde beken-

nen : en heb veel malen aan eenige Heeren ook levendige

diertjens laten fien.

Vorders wert gefeyt.

: Maar een ofte, feer weynige, ter rypigheyt, ofte

; wasdom geraaken.

Ik-.
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Ik hehbe voor defen gefeyc , dat wy moeten (lellen

dat de baarmoeder in de dieren als een kleyne werelt

is , ten opzigt van een diertje van het mannelyk

zaat- Soo daar nu maar eenige vveynige diertjens in

de baarmoeder wierden geftort ; hoe foude een , ofte

meer , van die diertjens die plaats aantrefïèn . waar

uyt ze in de baarmoeder haar voetzei ende grootma-

kinge fouJen genieten..

Defe menigvuldige diertjens in de mannelykezaaden

heeft niet alleen plaats in de dieren , maar ook in

de vogelen ende villen. En my gedenkt , dat ik

fprekende van de Mannelyke diertjens in den Ca-

beljauw, oordeelde dat uyt de hom , die de opiluy-

ting der mannelyke diertjens is , van een grooten

Cabeljaauw op een jaar meer levende diertjens wierden

uytgeftort, als 'er menfehen op den aartkloot leven.

Ende als ik nu laatft , ten tyde dat den Cabeljauw fyn

faat ontliep, de mannelyke diertjens niet en fag teven,

dan na dat de vogtigheyt, waar mede defelve omvan-
gen lagen, begonde weg te wafemen, foo nam ik een

cytje van een wyfjes Cabeljauw , en ik brak het ont-

flukken, ende in dat nat bragt ik ontrent een fantsgroo-

te van het mannelyk zaat van den Cabdjauvv ; endoen

fag ik met de grootfte verwonderinge de beweginge

van de diertjens; als fynde foodanig nat haar eygen.

Ik hebbe ook waargenomen dat de diertjenindezaa-

den van den Cabeljauw , ende de diertjenss in de zaaden

van de Spiering , van een en defelve groote fyn : en ik

beek my ook in , foo men de mannelyke zaaden van

dat groote fchepfel de Wal-vis konde bekomen , dat die

diertjens niet grootcr fouden wefen , als de diertjens in de

Mannelyke zaaden van de Spiering. La-
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"Laten wy nu de menigvuldige diertjens over brengen^

gelyk ik meer malen hebbe gefeyt, tor de menigvuldi-

ge zaaden, die, men aan yder boom gewaar wert ; en

niet vragen, waarom de Heere maker van 't geheel al

een Appel- of Peere- Boom &c. hondert jaren laat out

werden , en aan yder Boom foo veei bloefems laat voort

komen : want yder Appel , of Peer, foude agt of 10.

zaaden konnen voort brengen ; en yder faat is weder
begaaft met een plant, waar «yt een Boom kan voort-

komen. Soo nu foodanige een Boom onder andere Boo-

men (laat en waft, ende ren deele door de fchadmvc

van de Son, ten deele door het gras, als ook het on-

kruyr, waar mede de aarde onder de Booraen befet is *

de vruchtbaarheyt der aarde belet word : op welke

aarde alle de Appelen , met haar zaaden fyn gevallen;

wy fullen oordeelen dac van alle die zaaden, waar 'm

de planten van de Boomenalgefchapen fyn, ende wel-

ke planten wy vergelyken moeten by de diertjens inde

ïiiannelyke zaaden , niet een boom fal voortkomen.

Maar laten wy ftellen , dat eenig dier de afgevallen

Vrugteet, en de kern ofhet zaad van den Appel met fyne

tanden niet verbryfelt , ende in fyn afgang laat vallen , daar

geen Boomen liaan , ende de aarde vrugtbaar is , foo

lal daar een Boom van konnen voortkomen.

Ja niet alleen is dit foo gelegen met de menigvuldige

zaaden van de Appelen-en Peere-boomen : maar laten wy
fien op het aalbefie-boomtjei wat al aalbeflen yder jaar

die Boom voortbrengt, en yder aalbesje heeft weder
verfcheyde zaatjens ; en in yder zaatje leyt opge-

flooten de plant van het Boomtje. Defe en dierge-

lyke voorbeelden moet ik al weer te berde brengen

;

Pp om
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om die geenen » die door het vooroordeel van de dwa*

linge van haar leernaeefters afhangen , toe betere gedag-

zen te brengen; ende ook niet te meer te doen vragen j,

waar toe de Heere foo veel diertjens in de mannelyke

zaaden gefchapen heefr.

Sien \vy op de aart-vrugten, laat men de gemeene-

fmakelyke vrugc, de Aartbeye aanflen; de kerntjens,

dk van bttyten op de vrugt geplaatft fyn , fyn ook

waarlyk zaaden. In 't kort, de Boomen ende aart-vrug-

ten fyn yder in haar foort met foo veele faaden verfien

,

dat wy daar over als moeten verhaalt ftaan ; waar over

vi
}' dan als de hant op den mont moeten leggen.

De Heere D: Naboth totLeypfig, ineengefchrift

van dar •

.

. September 1716. fey t onder andere.

ï Dewyi de beweging en forme van de gewaande wormt-
! jens in het menfehelyke , honden-enander faat van man-
:. nelyk geilagt , niet altyt even eens bevonden wert , ook
-. even diergelyke geftalte in andere warme vloeyende

: vogtighede.n te fien is , aldus is niet van dele meyninge

: te houden; veel meer vind men den regten Eyer-ftok

: in de menfehelyke lighamen, m de holligheyt van de

: Baar moeder; enin den meeften dieren, met hare pla»

: centae, navel-coordeken, tunica > enliquor, nevens

: de geheele afbeelding des gantfen lighaams voor de
: byflaping of vermengelinge; en heelt de Heer Leeu.

: wenkoek, den Eyer-ftok, aan de buytekanten van de

i: Baar moeder geplaatft , verworpen ; daar en tegen

,

: is die van hem in de plaats gefette niet tedemonflre-

: ren.

Ik hebbe hier voorenr genoeg gefeyt* dat het geen
gewaande wormtjens , maar waarlyk levende fchepfels

iy n
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fyn ; en hier kan ik nog byvoegen, dat ik nok fbo*

danige diertjens, nog iet dat 'er eenigfmts nageleek,

In eenige wateren hebbe ontdekt ; hoe veel byfon^e-

re wateren ik hebbe befchouwt. Daar by fyn alle de

d'icrt ens in de mannelyke faaden niet alleen van een

maakièl, maar ook van eene groote: uytgefondert,

dat ik al eenige j-ren geleden hebbe geoordeelt, dat

ik aan eenige diertjens aan de (taart , digte aan het lyf„

cenig onderfcheyt fag; waar uyt ik in gedagte nam,
dat'er twee foorten waren, als mannetjes enwyfjens.

Ende foo nu een mannetjcns diertje quam ter plaatfe'

in de Baar-moeder , die gefchapen is , om foo een

diertje te ontfangen , moeft 'er een mannelyk diertje

voortkomen ; ende uyt een wyfjcns diertje foude een

Wyfjes fchepfel voortkomen. Ende dit foo fy&ide ,

was daar door om verre geworpen die ftellinge , die

men ontrent de mannelyke en vrouwelyke fchepfèls

imede ; hier ih beftaande , dat foo het mannelyke zaat

het vrouwelyke zaat was overtreffende; een manne-

lyk fchepfel voortquam ; ende in tegendeel , foo hef

vrouwelyk zaat het mannelyke overtrof, een vrouwe-

lyk fchepfel mofl voortkomen , als voor defcn nog by

ïïiy is gefeyt.

, Dat men den regten Eyer-flok in't menfchelyke

^ lighaam, in de holiigheyt van de Baar-moeder , en in

» den meeden dieren met hare placentse , navel coor-

t deken»: tunieken liquor nevens de afbeelding des

„ gantfche lighaams ,
gevonden heeft

,

Dat is gedwaalt en behoeft geen verder tegenfprekea

Terwyl ik doende ben met defen te fchryven, ont-

fangik een brief van een feer geleert, verftandig, en

Pp i Hoog-
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Hoog-geagt Heer , die onder andere dus van my
fpreekt,

. Ik heb allang gefeyt , dat weynige Konftenaars

. de wetenichappen ooit foo voordeelig fyngeweeft,

. als gy alleen; fbo in het openbaren der wellen, die

. de lighamen beftieren , als ook in het wegnemen van-

. ioo veel dool:ngen, die ons bedrogen &c.

Ende vorders legt defelve Heer.

. Onder al, dat gy de menfehen eerft heb vertoont,

, is het voornaamft , de dierkens in het vrugtbaar*

. zaad van het mannelyk geflagt. Dit gaat al te bo-

. ven wat wy weten. Hier ontrent nebbe ik, döora

.. geleert ,. veel gepoogt enz;

Het eenigfte dat ik bedenken konde, om de dwa-
linge van het gewaande Eyer-neft aan te wyfen , was
dat ik tot my liet brengen de Baar- moeder van een

fchaap, met de fooaenaamde Eyer-neften , als hier

met ABWXYZDELMNQPQGHI. werd aan-

gewe-fén ; iynde AB-HI: een gedeelte van de Baar*

moeders fcheede , ende K K F F . de Baar moeder , waar
in het mannelyk zaad werd geitort; ende de dieren

haare grootmakinge genieten. Met VYZD. werd
aangewefen een van de Tuba Fdllopum ; als ook de twee-

de Tuba TallofUna wert met NOML E. aangetoont.

Ende met- V. ende N. de mondekens van de Tuba

Falloptana \ met W X. enÓQ O P. de vlieien , die de mon-
den van de Tuba Falloputna fouden" omvangen; ende in

't affuygen van de focgeraamde Eyeren behulpigfyn.

MctST. ende QR, worden de gewaande £yer -nellen

aangewefen.

Hier worden in het foogenoemde Eyer-neft als tus*

fe»
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fètt S cnT de foogenoemde Eyeren aangewefen , als

mede tuffen Q_en R.

Nu hebbe ik verfcheyde van de foogenoemde Eyeren-

d»or(ogt , errde bevonden dat defelve niet en hadden

als een heidere vögt , vermengt met feer wcynige foo-

danige kleyne deelyens , dat ik die geen figuur konde toe-

fchryven. En ais ik defe vogt op een fchoon glas.

piaatfte, en de vogt daar uyt liet wegdroogen, ende

dan her felve weder door het Vergroot glas befchoude

,

bevond ik het foo helder als glas, ende was met veeL

barften of fcheuren befet

Nu hadde ik ook in. het gefeyde Eyer-nefl met S

T. aangewefen , het geene dat onder had gelegen boven

geieyt; om alfoohet aiiedegevvaande Eyeren als voor

het gefigt bloot te leggen ; ende het felve foo te laten af-

teykenen , als hier fig: z. met A BC D. wert aangewe-

fen. Ende foo hebbe ik ools: gedaan met dat deel dat

met Q R. wert aangewefen : ende het felfde word hier.

met fig: 3. EFG. aangetoont.

Nu hebbe ut de ingebeelde Eyeren , in alle myne waar-

nemingen , nooit gefien dat door de natuur eenig het

minde foogenaamde Ey foo verre uyt het gewaande

Eyer-neft was geftooten , dat de helftvan defTelfs groo-

te uyt het itarke vlies was uytpuylende; veel minder

dat het aan ee<? ftrenge, gelyk wy in 't gevogelte fien,,

vaft was. Dog ik hebbe wel gefien, maar feïden, dat

foo een Verbeek Ey, door fyn overvloedige floiïè, was
ontduiken jfrebaüflêdi E^nio;e dit fiende lullen-dat .wel

Voor een ^fgefogrn Ey aaügfien hebben;

Laten wy nu alle vooroordeelen afleggen en vaflftel*

kn t dat de VüOifi^tige natuur, in het famenftet der,

Pp 3 fchep-
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fchepfelen, een gemakkelyke weg heeft g$fchapen, en

voornamentlyk diz van playfier afhangt, en ingefcha-

pen" is. lypih .

.-'
!

'

>

'

: Dit foo fyncle, hoe is 't met gefonde herfenen te be-

grypeti, dat foo een groot verheelt Ey f als hier fig: z.

tuffen Ben C. ofte %: 3. ontrent G. werd aangewefen

,

door een van de naauvve Tubs, als %: i.met VYZ
D. aangewefen word , ofte door de Tuba NMLE F.

tot in de Baar moeder K K F. fal gevoert werden ; cndQ

dat met vreugde van het gantfe iighaam van het dier.

En noc meer, gelykhet waar is, dat de montvan de

Tuba Fallopiana niet aan hst .foogcnaam.de Eyer-neftkan

raken.

En nog al meer , als wy gedenken , dat fbo een Ey
door de Tuba Fatlopiana niet gevoert kan werden , dan door

eenig gewelt: en waar fulien wy dit gewelt van daan

halen, foo men dan nog het gantfe Eyer-neit door dien

weg wil heen wyfen ?

Wy konnen ons wel voldoen, hoe datdegrootepar-

finge van de lugt ontrent twee en twintig hondert pon-

den gewelt doet op de fuperficie vaneen quadraatvoet,

welke parfmge ons leven is; als doende ons onfen adem
haaien , waar door de longe , het middeifchot diafragma

,

lever, en maag, ook bewogen werden; en hoe de maag

de fpys, die in defelve is, in den darm floot; endehoe

de darmen , daar de Chyi , en lugt is , door een geduy-

rige bevveginge, foo met toenypen als uytfetten , de

Cliyl na den afgang voert; ende dus een verbryfelinge

te weeg brengt van .de ftofïè die 'm haar beflootcra

is.

Maar hoe dat een beweginge van voortftootinge in

de
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de Tuba Fallopiana foude gefchieden, om yets in de
Baar-moeder te voeren , is voor my onbegrypclyk.

Maar laten wy eens (tellen , dat de Baar-moeder ge-

flooten is ontrent de Baar-moeders fchede; ditfoofyn-

de, foo fouden wy konnen begrypen, dat 'er eenige

weym'ge tioffc , die in de hoüigheyt van de Baar-
moeder is , door langheyt van tyd door de drukkin-

ge die de Baar-moeder en Tuba Fallopiana ia 't lig-

haam genieten , langs de Tuba Fallopiana in de holfïgheyc

van de buyk ftorte : want ik bevont dat de Tuba Fal~

kptana aan Y. ende ook aan M. wat meerder opgefpan-

nen was , dan na Z. of L. Waar op ik de gefeyde 7"«-

ba-. aan de eeriïgefeyde plaatfen doorfnede ; ende een*

vveynig van de inleggende ftofïè daar uytgedrukt heb-

bende, en door het Vergrootglas befchouwende,= be-

vont ik de vqgtigeftofre befet metfoodanige kleynedeek-

jenS dat 'er geen figuur aan te bekennen was.

Sop als ik de gefeyde figuuren hadde laten teykenen,

foo komt tot my een groot Theologant, en een Doctor
Medicina; , die gans geen van de minde onderde Doclo*

ren is. Defe Do&or volgt fyn leermeeller, vaftitel-

lendéj-d-at een diertje uyt het mannelyk zaad waar-

Jyk het felfde dier in de Baar-moeder is ; maar dat het

aan een eytje geplaatft is.

Als ik hem nu de lange en in verfcheydebogtenleg?

gende Tuba aanwees, ende den onbegrypelyken weg,
die een Ey in de Tuba Fallopiana foude moeten doen',

om in de Baa r nu e icr te komen , foo feyde hy tot my ,.

dm ze in der» Menfch korter was : waar op ik hem te

gemtyet voerde, dat de Heere, ma&er.van het geheel-

al, in het toefiel der dieren, feer na op een ende de--

felvewyfe te werk gaat. -Hier.
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'Hier op wierd my gëvraagt tot wat eynde dan het

Eyer-neft was gemaakt,

ïk hebbe voor dcCcn meer -maal gefeyt » dat het

geene in de mannelyke dieren groot is , in de vrou-

weiyke mede wel gevonden word, maar kieyner.

Wy hebben geen redenen om ce vragen, wraarom on-

der de tamme dieren, die onder ons gemeen fyn, a!s

honden en varkens , de mannekens foo wel met twee

ryen tepels anders gefeyt fpeenen , fyn verfien als de
vvyfjens. Sien wy op deÖiïen, fy hebben foo wel fpee-

nen, dogkleynder, ais dekoeyen.

Hebben wy redenen om te vragen , waarom de Hes-

re maker , de mannelyke dieren met die deden , waar
door de jongen moeten in den beginne groot gemaakt
en gevoet werden , mede gefchapen beeft. Hierom moe-
ten wy, in foodanige faken ftil ftaan: endc liever tot

ons felven feggen, w7at fynder al kaken, 'die wy niet

konnen thuys wyfen.

In 't kort , Hoog-geleerde Heere , ik fie wel dat ik

veele geleerde Heeren in myne ware ontdekkingen

en ook in myne ftellinge niet fal brengen : ik wil dan lie-

ver my iel ven troollen dan twiften ; als ik maar het ge-

Itsk mag hebben, gelyk ik befit, dat ook veele groote

mannen myne ontdekkinge aannemen. Ik fal aïbreeken

«n met feer veel agtinge blyven enz.

ANTONI van LEEUWENHOEK.

p. S.
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V. S. Ikhebbe, eenigejaren geleden , een zaad-bal van

een Ram, in een doek omwonden , in myn fak

gedragen, om te vernemen hoe lang de dieri-

jens fouden leven ; nademaal het kout weer was t

en na niyne memorie toedraagt , leefden de

diertjens fes en dertig uren ; ende de faat bal be-

ginnende te lugten, wierp ik die weg.

Na dat ik delen badde voltrokken , bragtitien

-op myn ordre twee zaad-ballen van een Ram

,

die warm waren : ende het rnannelyk zaad uyt
het afdragende zaad-vat voor het Vergroot-glas

befien hebbende , nodigde ik den Heer Doctor
Medicina Abraham van Bleyswyk onfenScadts^tf*

tomicus , om de levende diertjens foo uyt het af*

-dragende zaad-vat als uyt de Epdidjmis te fïen

:

waar van ik myne verdere ontdekkingen hebbe
aangeteekent ; die hier fouden te lang vallen

om te verhalen.

0:m XXX!. BRIEF,
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R I E F.

Het za$4., dat uyt het afvoerende zaadvat van een Ram'S bal

gedrukt was , door het Vergroot'glas gezien. Hoe de me-

nigvuldige diertjes in -dat zaad door malkander ordentelyk

zwemmen, Aanwyzing hoc dat de diertjens door de nieu-

we opening van het afdragende zaadvat gevoert worden.

In het nat* ddt uyt de Epididymis gedrukt was , ook een

ongeloojfelyk getal van levende diertjesgezien. JVydte van
het afdragende zaadvat. Die holligheyt met ioo Jlren-

gen bezet. Dunte der félvejlrengen

-

9 enwaar toe. defelve
Henen. De zaadhalvan een Ram door middengefneden • en

het nat , daar uyt komende , door het Vergroot-glas be-

fchouwt. Geene diertjes , of iet dat naar diertjes geleek 9

daar in gezien. De Epididymis aan kleynefiukjesgefne-

den ; op dat die deeltjes dus nouden opdroegen , en van de

bedervinge bevrydt zouden zyn. Zoo een deeltje voor het-

Vergroot-glas gebragt : en bevonden dat alle de deeltjes , die

in de zaadvaatjes opgefloten leggen , diertjes waren. Het zel-

ve in meer andere deeltjes van de Epididymis gezien.

feele van die diertjes hadden haar volkomen wasdom niet.

Onderfcheyd tuffchen de volwajfene en onvolwajfene. In

een gedeelte van de Epididymis geene diertjens ontdekt.

Doch de beginfels van de diertjens wierden daar evenwel

gezien. In wat. plaatfe van de Epididymis. de gezeyde

diertjes opge[loten hadden gelegen , kan niet gezeyt worden.

Waarom dat ''er zoo weynigfioffe uyt het>afdragende zaad-

vat voortquam ; te weten , om dat hetgeengroote holligheyt

hetft, , ev ge vult is met dunne adertjes. Het zoogenoew
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ie zaadvat is eygentlyk geen zaatvat ; maar dient om ds

zaatvaatjes te bejchermm. Hoe gekronkelt dat de zaal»

vaatjes leggen , die de Epididymis meerendeels uytmaken.

Tder zaatvaatje met een vlies overtrokken. De deelen van
de Epididymis, die men voor zaatvaatjes -aanziet, zyn

geene zaatvaatjes ; maar alleenfyk buyzen , waar in de

zaatvaatjes opgejloten zjyn. Be zaatvaatjes leggen daar 'm

op geene ordner , maar gekronkelt. Even eens leggen ook

de buyzen. Nieuwe bedenking omtrent de zaad-diertjes
,

.en omtrent haare beweging. De zaatbal in haare dikte

doorfneden. Defehe befiaat nyt gekrinkelde door malkan-

der leggende vaatjes.

Delft den 21 . November 171e.

AAN DEN HOOG-GELEERDEN ENDE
WYD-VERMAARDEN HEER,

Den Heer Herman Boerhave. A. L. M. Philofoph: tn

Medie: Doctor ; Profejfor der Kruyd-kunde , en Prak-

tyk der CMedicyne in de feer Vermaarde Aca-

demie te Lejden.

Hoog- geleerde , ende Wyd- vermaarde Heere.

K hebbe met groot genoegen , Hoog-ge!eerde Hee-

re , in uw fchryvens van den 4. defer gefien , dat

myne ontdekkingen ende gedagten by UEd; feer aan-

genaam fyn geweefl: ik neme weder de vryhey t van de

volgende ondervindingen, foo als ik defelve op het pa-

Q_q a pier
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pier hebbe gebragt ten tyden als ik de befchouwinge

decde , UEd:.te laten. toekomen.

Xk hadde beforgt, dat men my twee zaat-ballenvaiï

een Ram, als deièlve nog warm waren, foude bren»

<ren ; en fbo aanilonts als ik die hadde bekomen,,

drukte ik. ontrent een grof fonts groote van het man-

nelyk zaad uyt het afvoerende zaadwat : ende ik be-

ichouwie het felvige door het Vergroot glas ; ende

lag met verwondering , hoe de overgroote menigte

van diertjens wolks wyfe door den anderen fwommen

:

en foo, de. eene troup fyn weg nam, fbo volgden veele

anderen : en ook quamen andere in groote menigte

,

die een andere cours namen; en paffeerden foo voor by
malkander , dat een verwonderens waardig gefigt voor

my was..

Hier op fond ik aan den Heer Medicina Doctor Abra*

ham wm Bleyswyk , om-deel te hebben van het verma?

kelyke gefigt ; als wanneer ik weder een feer weynig
mannelyk zaad uyt het afdragende zaad-vat drukte ; en

wy weder de belchouwinge hadden , als hier vooren

is gefeyt: waar op ik feydej als wyfoodanige voort-

fwemminge frén; foo konnen wy begrypen, hoe de

diertjens door -de naauwe openinge van het afdragen-

de zaad-vat gevoert werden.

Vorders openden wy op verfcheyde plaatfen de ge-

krinkelde vaten, die voor het .grootfte gedeelte de Eptdi-

dymis uytmaken ; ende het uytvloeyende nat mede door

het Vergrootglas befchouwende , fagen wy de diert-

jens mede in een ongelooflyk groot getal leven.

Om dat ik fbo weynig ftoffe met de drukkinge van
mync vingeren uyt het afdragende zaad-vat vernam;

foo
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Foo was ik voor my felven begeerig om de hoetmuw-
heyt van het afvoerende zaad-vat my voor de oogen te

Hellen ; als wanneer ik bevond dat de holte van de ftreng

ontrent een fefliende gedeelte van de dikte van het zaad-

vat uytmaakre : welke holte omvangen was met wei

hondert flrengen : waar van de eene dikker was als de.

andere , leggende yder Arengetje in eene membrane'
omvangen. Als dit afdragende zaad-vat, met alle de

omleggende flrengen , maar ontrent een tiende deel van

een duym tot fyn diameter hadde, foo kan men ge-

denken , hoe dun defe flrengen moeten (jn.

Dit quam my in 't eerfte vreemt voor, foo veele

dunne flrengen te üen. Maar ik bedagt dat defe flren-

gen nodig waren, öm de zaad-bal, die voor foo een.,

kieyn dier feer groot is, te dragen; ende dus het zaad-

vat te befchermen :.. ende ten anderen ook , om het zaad-

vat open te houden.

Ende daar toe lagen ook de flrengen ia verfcheydc

krings wyfe orders om het zaad-vat

Ik fnede ook de zaad-bal doormidden , en nam het

fap, dat uyt de doorgefneede declen quam: ende het

felvige door het Vergroot-glas befchouwende , fagen wy
geen diertje nog het geene na een diertje van het man-

nelyk zaad was gelykende : en alleen maar kieyne deelt?

jens> daar aan geen figuurente bekennen waren.

Ik fnede de Epdidymis aan verfcheyde kieyne deelend

op dat die deelen fouden droog werden,, om van de be~

dervemheyt bevryt te fyn: ende op dat ik eenige da-

gen met defelve te befchouvvenmogce doorbrengen: en-

4c foo deede ik 'ook met de toevoerende bioet vaten.

Wanneer ik een kieyn gedeelte van de Epididymis voor

Öq.3 btt:
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liet Vergroot-glas hadde geftelt , nadatikhetalvoorens

met feer weynig water van een hadde gefcheyden, fag

ik dat alle die deelen die in de zaad-vaatjens lagen op-

geilooten, en welke deelen het meefte gedeelte van de
.Epididymis uytmaaken , altemaal met diertjens gevult

waren ; die foo vafl 'm een gepakt lagen , dat het my
wonderlyk voorquam. Want ik fag de diertjens , die

van de anderen gefcheyden waren , met haare lighamen

en (taarten ; dog dïQ als bondelkens nog in een lagen

,

daar aan kondeik maaraaneenigenhetlighaamofftaart

bekennen, fchoon foo een bondelke geen honderfle ge-

deelte van een fantje groot was.

Dit gefeyde hebbe ik niet alleen in een deeltje, dat ik

van de Epididymis hadde afgefneden, maar in andere

deelen ook gefien.

Als mede hebbe ik in een afgefneden deel van de Ep»
didjmis gefien , dat veele van de diertjens hare volko-

men wasdom niet en hadden : want hare lighaamtjens

w7aren dunder, en hare flaarten waren wel een derden

deel korter, als die van de volwafTene: en daar by lie-

pen de flaarten niet (pits toe ,
gelyk ik defelve fie aan

de volwafïène. Ook hebbe ik een deeltje van de Epdu
dymis aangerrofïèn ; waar in ik geen diertjens hebbe ont-

dekt ; maar alleen foodanige kleyne lange en korte deelt-

jens, die ook aan haar eene eynde wat dik waren; en-

de daar by foo kleyn dat defelve niet dan met de

mauwde opmerkinge te bekennen waren : welke deelt-

jens ik vaftftelde dat waarlyk diertjens fouden wor-

den.

Hoe en waar dtfc diertjens in de Epididymis lagen op-

..geflootcn , is my niet doenlyk te feggen j om dat ik,

als
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als hier Vooren isgefeyt, de Epididymis aan Veel ftuk-

ken hadde gefneden.

. Ik hebbe hier vooren gefeyt, dat ik de. doffe uyt
het afdragende zaad-vat hadde gedrukt, waar omtrenc
my vreenit voor quam dat die ftoffe foo weynig was

:

Want als ik verfcheyde malen een kleyn (tukje van
het afvoerende zaad-vat affnede, ende tuflTchen myn
uwee vingeren de gefeyde (toffe weder uytparfte

,

foo bequam ik maar een grof fants groote van die

ïtofre; ichoon egter 'm die weynige fto ffe foo veel

diertjens leefden, als hier vooren is gefeyt. Maar
laten wy in plaats van een grof fants groote leggen:,

niet foo groot als de feftiende part van een moftert-

zaatje: die quant- my vreemt voor, als niet konnen-
de begrypen > hoe loo weynig doffe uyt het gefeyde

vat voor quam.
Dit deede my op nieuw het afdragende zaai- vat

overdwars doorfnyden ; endc hebbe doorgaans waar-

genomen, dat het felve geen holligheyt hadde, over

een komende rnet de bloet-vaten ; maar dat foodanig

vat gevolt was met dunne. aderkens, die gekronkelt

het gefeyde vat vervulden : in welke gekronkelde

vaatjens, ftel ik vaft , de diertjens, die het mannelyk
zaad uytmaken, opgeflooten leggen : en over fuiks

hebbe ik feer weynige floffe uyt het afvoerende zaad-

vat konnen drukken. By nader vvaarnem inge hebbe

ik gefien , dat 'er wel agt gekronkelke vaten in het

fbogenaamde afvoerende zaad- vat lagen; die ik niec

alle overdwars hadde doorfneden: want eenige s'ateti

.

waren wat in haar lengte doorfneden.

Sao dat wy nu. bevinden ,. dat het foegenóemde..:

zaau*
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zaad-vat geen afdragend zaad-vat is , maar aUeefó

een buys is, verürekkende om de afdragende zaad-

vaatjens, die in het felvige opgeflooten leggen, te

befchcrmên.

Vorders hebbe ikwaargenomen , dat de zaacVvaat-

jens , die voor het m'eerendeel cie Epididymis uytmaken i

lbo ge'krinkelt in een leggen,dat Wanneer ik die vaatjens,

die met de rmnnelyke dièrtjens fyn be'aden , overdwars

quam te.doorfhyden, éenige driezydïg my voorqua-

men ; dog ze waren van geen regté Unie overtoogen
;

ènde andere waren na de vier zyden hellende. Ènde
yder van die va: en had in Ija ommetrek als een dik-

ke menbrane op fichfelven ; foo dat yder zaad-vat van

den anderen was gëfeheydendóor twee. membranen.

By nog nader befchouwiogê van de Epididymis bebbe ik

ook bevonden , dat het geene wy voor zaad-vaten in

de Epidtdymis aanfien, geen zaad-vaten fyn, maar al-

leen buyfèn fyn , daar de zaad-'vaatjens fyn in opge-

flooten: welke opgeflootene vaten niet in order ne-

vens den andere leggen, maar ge-krinkelt ; fbo dat-,

ais men die doorfnyr , de eene overdwars 9 ende de

andere wat in fyn lengte word doormeden. Soo
leggen ook dé- buyfèn, waar inde gefeyde zaad vaat-

jens leggen : waar uy t dan volgt dat , ais men de zaad-

buyfen doorfhyt , de eene wel vier maal grooter

voorkomt, als de andere daar nevens leggende.

Ik hebbe in gedagten genomen , of niet wel de

zaad diertjens , in derfelver naawe vaatjens foo dicht in

een opgeflooten leggen, dat ze haar niet konnen be-

wegen ; maar in een ruymet plaats komende, haarc

ftaartcn uytüeekken ende voort fwemmen.
Ik
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Ik hadde ook de zaad-bal in haar dikte doorfneden;

in welke doorfnydinge, met het bloote oog tébeichou-

wen , men die aanfag voor een efïè ftofïè. Maar als

ik defelve door het Vergrootglas befag, foo bevont ik

dat het felvige niet enbeftont , als uyr gekrinkelde en-

de door malfcanderen leggende vaatjens; die in haar

hadden ongefchikte deeltjens; waar van heteene groo-

ter was ais het andere : welke ongefchiktheyc van de
deeltjens ik my inbeelde dat veroorfaakt werd , om dat

ze foo vaft in een waren leggende.

Dus verre fyn myne aanteekeningen : in dewelke ik

Wil hoopen dat iets gevonden fal werden , waar in

Gy , Hoog-geleerde Heere , behagen fult vinden :

mdc foo ik ontrent de verhaalde ftofïè yets nader fal

weten te ontdekken , fal ik de vryheyt nemen UEd,
Hoog-geleerde Heere daar van berigt te doen enz,

ANTONI van LEEUWENHOEK,

Rr XXXII. BRIEF,
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aaa.I1« BRIEF»
T$e zenuwen uyt het Ruggèmerg van Koejen'én Schaden ge-

[heden en door het Vergrootglas onderzocht. Dezelve be~

Jlaan uyt zeer dunne vaatjes. Het gefigt van hetfamen-
flel der zenuwen kan de Auteur aan een ander niet mede

deelen , en waarom^ Ronderde van vaatjes , die een zenu-

we uytmaken. Holligheden in die vaatjes gezien, Ho&-

kieyn die holligheden zyn. Verheventheden , op de doorge*

fnedene zenuwen leggende 9 waar door veroorzaakt t op^

fpraak ,
' die de Auteur by onverftandige menjehen lycU.

Een zenuwe t die overdwars doorfneden was ^ afgetekent
,

én dan den Leezer vertoond* Deftrengen , waar uyteen-

zenuwe beftaat , en daar en boven de holligheyt van de ze*

mwe ,
ja zelfs de deelen waar mede de vaatjes qevult

zyn t door het Vergrootglas befchouwt In yderJlrengeU

je van de zenuwe , als het overdwars door"fm'den was ,

was een langachtig fireepje ie zien ; 't welk niet anders*

was als de toegedrukte holligheden der vaatjes. Die hollighe-

den door eene figuur verbeeldt, Eene doorgefnede zenuwe

van vyf andere zenuwen omvangen. Zenuwtjes met vet*

deelen omzet. De zenuwen worden van malkander als

geflooten door de vet' deelen. Sommige ^enuwen zonder

vet-deelen. Hoe de deele
rn van het Ruggèmerg gefirekt-

leggen. De holligheden van de vaten des Ruggemtrgs wa-
ven by het daglicht te bekennen. De rok , waar mede het

JRuggemerg bekhedt is , van een gefcheyden. Veele dunne

zenuwtjes , dicht by den anderen , uyt het Ruggèmerg

voortkomende. CrooH dunte van die zenuwtjes. De ze-
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mwe», uyt het Ruggetnerg voertkoommde > veftïgenüch

in de hoorMachtige rok van het Ruggemerg Uyt die rok

fchynin' zy fterker voort te koomen ; mfchynm daar ten

dikker rok namrnomen ie hebben. Eenige zenuwen uyt

het Rugiemetg van een Koe overdwars doorfneden. Én
wfdervm bevonden dat de rokken d.er zelven van bin*

nen btftaan uyt zulke i&ngc deelen , ah boven is ?e»

%eyt. [f
r
aa\fchynhk was daar een vloeyba&réJloffe in ge»

weeft. De doorgejnedene deelen van zoo eene 'zenuwe af'

.getekend, In fommige zenuwen een holligheyt geften : m
andere was d.e hoüigheyi toegedrukt. De hollighedeniüdc

zenuwen noch klaarder gezien.

Delft den i, Maart 1 717.

AAN DEN HEER ABRAHAM VAN
BLEYS-WYK,

Medicina Docfor , ende Lector Anatomicus defer S'aJ,

XvlYN HEER EN NEEF.

K hebbe federt eenige dagen van drie byfbndere Koe-

_ jen $ en een fchaap , de ruggemergen tot my laten

brengen ; alleen om de fenuvven daar vante ïnyden ; en

,

was het mogelyk , de ingefchapenheyc door het Ver-

groot-glas te ontdekken: en hebbe veel maai tot myn
genoegen gefien dat derfelver 't famengeftel beftont uyt

onbegrypelyk dunne vaatiens, die in haar lengte als een

fejiuvve waren uytniakende : ende foo wy den diameter

Er i vaa
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van foo een- laog dun Vaatje ftelkn drfe , foexis de open»

hey.yofte hplligheyc van lbo een vaatje een.

Het geene niy defen aangaande leet is, dat- is, dat

ik het gefigt daar van aan geen andere kan mede dee^

le'n : want ik: die befchouwinge niet voor myn gefigt

bcenge , of in den tyd van minder als een minuit

krimpen in 't indroegen de openheden foodanig toe,

dat al dat verwonderens-waardig gefigt ten eenen malen

weg is k fonder dat ik liet kan hendellen. Ja ik hebbe

niet alleen de ommetrekken van de gefeyde vaatjens,

die na myn oordeel veeje honderden in getal jfyn om
een fenuvve uyt te maken, maar feifs in eenige vaatjens

haare holiigheden foo net gefien , ais of vvy met een

leer dun naatdeken eenige gaatjens in een papiertje

ftaaken , ende het ligt daar d©or fagen. En hoe kleyn

dcfe opening is, foo hebbe ik nogcans levende fchepfels

in het water iien fvvemmen , die gemakkelyk door foo

een kleyn gaatje foude konnen fwcmmen. Kort om,
de kleynheyt is onbegrypelyk.

Wanneer ik nu een'fenuwe aan fchyfjens was fny-

dende , die wat dikker waren , of ook foo dik als een

hair van een mans kinne, pkatfte ik defelve nat ge-

maakt lynde op een fchoon glas; en ik liet defelve foo

droogen : en dan befchouwende fag ik dat op defelve

veele verheventheden lagen ; waar ontrent ik vaflilelde

dat met het imkrimpen van.de menigvuldige vaatjens,

waar uyt foo een dun fenuwtje beftaat , de ilofie , die in

de vaatjens is , als wert uytgeftooten ; ende dus de ver-

heventheden veroorfaakt. Ook hebbe ik. veel malen

waargenomen , als ik een dun fchyfje van een fenuwt-

je, -dat droog was , met fuyvcr water was. nat; maken-
de»







S E N V - È R 1 S V E N. 317

de; ende dat nat met het Vergrootglas befchomvde,

dat ik dan met verwondennge menigvuldige feer kleyne

dëeltjens door het water fag dryven ; die ik vaftftei-

de, dat uyt de vaatjens waren gekomen: want myn
mes, waar mede ik die fnede was doende, was foo

fcharp, dat men daar mede het hair konde raferen.

Ik weet wel dat dit myn fchryven by eenigc niet fal

aangenomen werden , als oordeelende dat de gefeyde

ontdekkingen önmogelyk fyn te weeg te brengen : maar
ik trek my foodanig tegenfpreeken niet aan. Men feyt te-

genwoordig by de on verftandige nog van my , dat ik een

tovenaar ben; Qndc dat ik de menfehen vertoon dat 'er

niet en is : dog het is haar te vergeven , {y weten niet

beter.

Seker Heer feyde ('weynig weken geleden) totmy,
dat ik in myne hooge jaaren niet foude iïil öaan;. dat

de vrugten , die in den herfft ryp werden , langft konnen

du uren,
Hier hebt UEd. het geene ik in myne feer hooge ja^

ren, na veel arbeyt, hebbe ontdekt; ende immers is

het feer fwaar te ontdekken alle die vcrdeelingen : en

men kan befwaarlyk bekennen,, dat foo een dunfenut.-

je in. lbo vcele fpranken kan verdeelt werden.

En al hoe wel ik geen fesuwe, foo als defelve over*-

dwars is doorfneden , kan vertooncn
,
gelyk ik die ko-

me te fien ; foo kan ik defelve egter in haare lengte voor

het oog van den Teykenaar brengen; waar van een

kieyn gedeelte hier tig: 1. met ABCDEFG. wert aan-

gewefenj fynde ABCDEF. een kleyn gedeelte van

eenfenuwe; ende het deel, met AG F. aangewefen., is

een fprankje dat uyt een grooterfenuwe voortkomt.

Rr i lw
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ïn dit gedeelre van de fenuwe konde ik niet alleen de

brengen fien : waar uyt een -fenuwe beftaat ; welke flreti-

o-en voor v^ten verftrekken; maat ik konde ook in de

lengte van de fenuwe een holiigheyt in yder fenuw-

draatjc bekennen: ende dat meer is, ik heelde my in 9

dat ik -de deden . waar mede de vaatjens gevoit fyn

,

bekende.

- Nu hebbe ik verfcheyde malen defe fênuwtjens over-

dwars foo net doorfneden , ende nat gemaakt , dat d«

Teykenaar die deden, anders vaatjens gefcyt, niet al-

ken konde bekennen; maar men konde-ook klaar fien
9

dat yder overdwars gemeden ftrengetjo , waar uyt een fe-

nuwe beftaat ., een langagrig ft reepje haJde , welke ftreep.

jes waarlyk de toegedrukte holligheden van de vaat-

jens fyn; over een komende met de bloet-vaatjens; die

wy veel vinden in het vlees, dat aan 't droogen is.

In dcfe flg: 2,. werd met BC DE F. aangewefen een

fenuwtje, waar in de menigvuldige vaatjens overdwars

fyn doorfneden; en waar in met yder ftreepjewert aan*

gewefen de holiigheyt van het vaatje. Dcfe fenuwe

lag t^n deele omringt van vyf fenuwen ; die hier met
GGGGG. aangewefen werden: waar van ik alleen den

ommetrek met derfelver rokken , die de inleggende vaat-

jens als omvangen , ofte befchermen , heb laaten aftey-

kenen.

In de gefeyde flg: 2. werden op vier verfcheyde plaat-

fen, als met BNG, GHID. EKLF. ende AFM.
aangewefen de vet-deelen; en ik hebbe ook wel gefien,

dat foo een fenuwtje in fyn ommetrek met vet-deelen

was omfet. Ik bedt my in , dat foo men de fenuwen
van een mager beeft hadde, alle de fcnüwen foo digt

da ti
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aan een fouden hebben gelegen , dat alleen doorvliefenv

van een Jouden gefcheyden fyn : waar uyt dan volgt

,

dat de voorrgeiïoote fappen , die tot deelen (tremmen
êh wy vet noemen , foo een vermogen hebben datze
de-iènuwen van een flooten. Ook fag ik in eenigewey-
nige hak-breeten van de gefeyde fenuwe leggen feven
iènuwen; tuiïèn dewelke geen een vee-deeltje lag.

Nu hadde ik ook het ruggemerg foodanig doorfne-

den t dat ik de deelen, die in de lengte van het rugore»

merg geftrekt lagen > konde bekennen : waar van ik een
feer kleyn gedeelte mede hebbe laten afteykenen, foo

veel de Teykenaar het heeft konnen navolgen, als hier

fig: 3. met M N OP. werc aaogewefen.

Verders hadde ik het ruggemerg veelmaal mede over-

dwars döorfneden ; ende eyndelyk tot myn groot ge-

noegen gefien , dat de deelen in foo een gefirektheyt

lagen, aïs met lig: 2, is
.

aangewèfen ; alleen met dit on-

derfcheyt, dat ze in myn oog wat grooter waren; en-

de daar benevens konde ik op feer veele plaatfen de hol-

ligheden van derfelver vaten, clie overdwars waren ge-

fneden, aan her dagligt bekennen: welk gefigt ik aan :

den Teykenaar mede deelde. Dit foofynde, hebbe ik

onnoodig gcagt daar van een figuur te laten teykeneo»

Wanneer ik nu de ilarkérok, waar mede liet rugge-

merg is bekleet , van het ruggemerg fche-yde , f3g ik dar

de dunne fenuwtjens veel by den anderen, endedatop*

byfondere plaatfen, uyt het ruggemerg voortquamen :

waar van eenige foo dun waren , dat , als ik meendedw
ik een fenuwtje hadde » het fel ve bevont wel vyffenuwt-

jens te fyn; die yder niet dikker waren als in %: i.mer

GAF. wert aangewèfen. Pog het geeue my vreernc

- voo.^
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voorquam , dat was , dat foo als de fenuwen uyt het rug-

gemerg quamen , defelve kort daar aan fich veften in een

hoornagtig gedeelte, dat iri de rok van 't ruggemerg
was, ende daar ïti alsvereenigden : cndeals ze uyt dat

hoornagtïg deel als op nieuw weder voortquamen ,

fcheen het my toe dat ze flarker waren, ende een dik-

ker rok hadden aangenomen. Ende aldaar waren de;

fenuwen, die kort waren afgefneden, foo omfet met
vet-dcelen , ende ftarke vliefen, dat ik defelve namyn
genoegen niet en hebbe konncn van een fcheyden.

In 't laatfte van de maant February defes jaars 1717.
brengteen- vlees-flagtcr aan myn huyseen (tuk vaneen
Runt, feggen de dat hy het den voorleden (bomer feifs ge-

vveyt ; ende defe winter op (lal gemeft hadde; dat het

beeft vier jaaren out was; dat het felve een quee was,
welke naam men een Koe-beeft geeft dat niet bequaam
is tot de voorteelinge. Dit (tuk vlees was een korte

ribbe ; foo men het felve op eenige plaatfen noemt : dog
by ons noemt noemt men het een lendeftuk.

Aifoo ik fag dat het ruggemerg ongefchonden was,
foo nam ik het felve uyt de werveibeenderen 5 ende ik

fcheyde van het ruggemerg, ofte wel van het (tarke

vlies dat het ruggemerg bekleet, de fenuwen, waarvan
ik eenige liet droogen.

En wanneer ik defelve overdwars was doorfny-
dende, fag ik dat de rokken van defelve van binnen
beftonden uyt foo lange deeltjens , als ik hebbe aangö-
wefen, dat de fenuwen beftonden ; fonderdatikkonde
oordeelen wat ftofïè in defelve Jiadde opgeflooten ge-
weeft ; dat na myn gedagten een vloeybare (toffe is ge-

weeft , die weggewafemt is.

Ik



S E <N V - B R 1 E V -IL M. jii

•Ik hebbe eenige weynige fenuwen, foö als defèlve

dwars doorfneden waren , laten afteykenen ; welkers

ommetrek niet üg: 4. P Q_R S. wert aangewcfen ; en

waar van verfchcyde ftukjensf voor het Vergrootglas-

üonden. TV W. verheelt de holte van de fenuwen

;

waar in ook aangewefen werden de lange deeïen waai?

mede defènuwe is verfica, endc diehetbinnendevan
den rok uytmaaken. Dog 'de mêêfle gedeelten van dé
fenuwe, dio ik hadde doorfneden, waren ten decle,

of ook wel geheel , toegedrukt : waar van ik mede
een (tukje hebbe laten afteykenen; als hier met flg:

5. XYZ. wert aangeweièn. Sedert welke ontdekkin-

ge ik geen ruggemergen hebbe aangetroffen , daar imic

ik eenige holligheyt hebbe gevonden : of het is ont-

ilaan uyt een Moerader, die door defenuwe was loo-

pende , dan óf dit nu een gebrek is in een onvolmaak-

te Koe , dat ftaat te onderfoeken.

Als wy nu fien de menigvuldige fecr kleyne vaat-

jens., waar uyt de fènuwen beftaan , en wy gedenken

aan al de heylen, die aan de fenuw-fappen onitrent

de lighamen werden toegefchreven ; foo konnea wy
ons niet voldoen waar uyt het gewelt van daan komt ?

dat de taeye vogt, in de kleyne vaatjens opgeflooteri

leggende ., kan voortHooten.

Ik hebbe eenige weynige jaren geleden medèmy&e
ontdekkingen op het papier geftelt -, maar defelve niet

getragt na te fien hoe wel die in myn hand quamen • om
dat dele myne laatfte ontdekkingen met de voorgaande

niet fouden vermengt worden; om dat ik doorgaans

ondervinde , hoe ikmeer op een enék defèlve faak myne
.
gedagtenendeonderfoekingen te werkflel, hoe wy

Sf in
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in de laatlle befchouwinge meerder, ofte ook yets

anders , fullen komen te fien, als in de voorgaande»-

Ik ben niet gewoon iemand eenige ontdekkingen ofte

ftafpeuringen toe tefenden, dan na dat ze voltrokken

fyn: dog alfoo ik doende was met her onderfoeken

van de fcnuwe, ende UEd. by my fynde tot my fey-

de , dat ik geen openinge in de fenuwen foude ont-

dekken. Soo lende ik hier op myne aanteekeningen

mide rlguuren, die beyde nog niet half voltrokken

waren, aan UEd: metdiegedagten, dat UEd. die niet

alleen foude naden ende leien ; maar dat defeive foude

laten fien aan den feer fchranderen ende diep {lenden-

In het ©.vergeven van myn gefehrift feyde UEd. tot

my dat de gefeyde Hr. fyn feggen was ; waar toe die-

nen die fireepjens anders als tot vaatjens ; ende dus

komt UEd. ook tot my over, en neemt de openingen

aan.

Verwerpt nu ook het gewaande Eyernefl ; en neemt
myne voorteelinge door de dieren der mannelyke zaa-

den aan ;
gelyk feer veele Heeren in andere landen

myne Hellingen aannemen.

Ik hebbe op nieuw belafl dat men het ruggemerg

,

met fyn omkleedende rok, foo veel als het doenlyk

is , tot my foude brengen ; ende dat van de Lenden
tot na de ftaart: en naderhand hebbe ik nog bekomen
de ruggemergen van twee Runden , twee Schapen

,

en van een kalf: ende hebbe niet alleen befchout de

lenuwen , fbo als ze uyt het Ruggemerg quamen,
maar ook fbo als zêMoor de ftarke rok quamen : welke
laatfte lenuwen in de üg: z. fyn afgeteykent : ende

welke
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welke laatfte fenuwen ik ook vervolgt hebbe tot in 't

vlees. En ik kan niet meerfeggen, dan ik alreeds

hebbe gedaan ; als dat ik in myne befchouwinge on-
trent de openheden van de feer kleyne vaatjens , de-

felve my naakter voor oogen Helde als ik hier te voo-
ren hadde gedaan : want men heeft geen kleyne moey-
ten om de feer kleyne vaatjens foo te doorfnyden»
dat de fnede van het mes geen de minde fchuynsheyt
komt te doen. En daar en boven moet liet mes foo
fcharp en dun aan de ïhcc {yn, als het doenlyk is

;

want anders drykt men de kleyne vaatjens toe.

Kort na het affenden van defèn komt tot my feker

wel ervarene in de wetenfchap diehy oeffende, ende
ik liet den felven het gefeyde door het Vergroot-
glas fien; vragende of hy wel de uytnemend klevne
vaatjens, of anders gefèyt de kleyne gaatjens . konde
fien : waar op ik tot antwoort kreeg , die lag ik met
den eerden opflag ; ende doen feyde ik dat het een

Meyn gedeelte was van deopeninge van de vaatjens

;

waar uyt een fenuwe bedaar.

Ik fal afbreeken, en met feer veel agtinge blyveo

.ANTÖNI van LEEUWENHOR.

5 f 2.
. XXX1IL
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XXXIIL BRIE F.

*ctl viMlge park' n in de Trekkers , beflaande uyt zeer klep

he Üngè deeltjes. Die parken door vliezen afgefcheyden,

Ben Trekker, als hy in een mufcul zal gevejlïgt wor-

den , word wei verdeelt in duyzent Trekkers. Trekker

van hemden , en Trekker van boven koomende , befchre»

ven, De vleefchfibertjens zyn aan de Trekkers vér-eenigt

door vliezen, IVaarom dat de grooie Trekkers van Cjfen

of Schaapen niet al te wel konnen afgetekent worden. De

groote Trekker , uyt het achter-qu&rtler van een vetten

Hamel, aan J'chyven gefneden. Croote menigte van veU
deelen in de vliezen van den Trekker gevonden. Vit ge-

beurt zeer zelden. Reden van al dat vet. Indien dezel-

ve - Hamel dageIjks had moeten kopen , zouden zoo veelc

vetdeelen tuffchen de- vliefin van den Trekker niet gele-

>gen hebben- Hoe dat men den Trekker , by voorbeeld vat?

een Hen , moet opfnyden , om degemelde vereeniging va3
•den Trekker en de vleefchfhertjes te komen zien. Het

vlies ,
'/ welke de Trekkers omkleedt 9 verdeelt, zhh m

(pranken ; en deze fpranken verdeelen zich weder iü

kleynder fpranken , waar uyt de parken ontfiaan ; die zich

-weder in kleyne Trekkers verdeelen. Daar de vliezen

-zich inden Trekker verdeelen , leggen dikwils twee blced*

vaten. Somwjlen , doch zelden , loopt 'er ook een vat in

de lengte van den Trekker ; V welke echter geen bloedvat

fchynt te wezen. Seven of'acht kleyne Trekkers , zyndi-

de deelen van een grooten Trekker , hebben yder hunne

omwentetende deelen, V$ omwctitclendc deelen van een

Trek,



Trekhr afgcbeeldt en befchreven. Die omwentelende ge»
' daante is ook in alle vleejchfibenjes. Ve vlee fchfiber tjes

iyden ook al het geweld, dat aan den Trekker word aange-

daan. De deeltjes , waar uyï een kleyne Trekker befijat ,

afgtbeeldt. Die omwentelende inkrimpingen z>yn ook , en

kormcn ook gezien worden , in de pooten van een Vlooy

:

ook in het vlecfch uyt de poot van een Hontgby. IFeynig

cnderfcheyd in dikte tuffchen de vleefchfhertjes van een Os ,

fn die van een Honigby. De Trekkers van een Oefier open-

gefheden, em de omwentelende deelen op te zoeken; doch

de inkrimping een uytukking van de/elven gefchiedi dsor-

toevouwinge , dewelke befchreven word: Zoo eenTrek*

her afgetekent t wonderlyk maakzel van den zelven , en

van de fireng daar de Oefiers aan vafi zyn. De Oefiers

dlleenlyk vafi aan eene ftreng. Diefireng moet bet voed*

z>ü en den wasdom aan de fihulpen toevoeren. Dejlreng

*>an dèn Moffelzeer gelykaan dejlreng van een Oejler ; doch

de Moffel is aan verjcheyde firengen vafi. Defire?igvau

ten Moffel befchreven. Hoe dat de Moffel a an den grond

vafi gehecht moet worden , om door onweer niet weg t&

dryven. <J\>LofJel is eev verwo?derms- waardig fihep.*

UU

S-tf'a Ik.
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Afgefondcn den 6. Maart 1717.

AAN DE HOOG-EDELE HEEREN,
N: N:

Hoog* Edele Heeren

IK liebbe verfcheyde nialen aan leer ervarene Hee-

ren in. de wetenfcliappen het verwonderlyk't fa-

niengeüel van de Trekkers van de dieren laren fien.

Dog ik was toedien tydtoe in-geen ftaat-, omh-tgee-

ne ik quam te fien, te laten afteykenen ; endeiedert

dien tyd myne waarnemingen hervattende hebbe ik

een ièer kieyn gedeelte van den Trekker van een fchaap

laten afteykenen , als hier in fig: 1 . met A B C D E F G
Hl. wert aangewefen.: waar in men fiet, hoe veele

parken in dit klcyn gedeelte van óqïi Trekker fyn : wel-

ke parken weder beftaan uyt lange deeltjens, ende

die lange deeltjens weder uyt dunder lange deelt-

jens.

Die deelen nu , die ik parken noem, fyn van den

anderen afgefcheyden door vliefen : en foo lang als

óqïq groote Trekker in fyn vlies beflooten leyt

,

foo konnen wy het wel een Trekker noemen: maar

defelve Trekker , foo verre komende dat hy in een ge-

deelte van de vleesmuscul fal geveftigt werden ,

wert wel gedivideert in duyfent Trekkers : want yder

park, in de gefeyde figuur aangeweièn, fcheydt van

ien anderen ; en yder van éiQ afgelcheyde deelen is

da,n omwonden van een vlies ? en de dunne Trekker
die
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die beneden komt , is ook aan iyn eenc eynde om-
fet van vleesfibertjens : ende de eynden van defe

vleesfibertjens fyn vail aan een Trekker die van boven

komt.

Ik hebbe meermalen myne gedagten laten gaan ,

lioe de vleesfibertjens in de Trekkers mogten vereenigt

fyn ; als konnende my fel ven niet inbeelden dat de
vleesfibertjens als uytfpruycfels van de Trekkers wa-
ren; nademaal de vleesfibertjens foo ras gefornieert fyn

als de Trekkers. Maar wanneer ik laatft de aaneen • fcha-

kelinge van de Trekkersen.vleesfibertjens van een Muys
my voor de oogen fteide; foo fag ik dat ik eenige feer

weynige vleesfibertjens van een feer dun Trekkertje had
afgefcheurt : welke vleesfibertjens aan een feer dim
vliesje gehegt waren; en welk vliesje , voor een ge-

deelte , aan den Trekker was vereenigt. Uyt óq[q

waarneminge flont liet nu by my valt. dat, gelyk alle

de Trekkers met een vliesje fyn omvangen , yder

vleesfibertjc mede is omvangen met een vliesje ; ende

dat dus de vliesjens » foo van de Trekkers als van de

vleefchfibertjens , een ende defelye fyn ; ende vorders

datdevereenigioge van de Trekkers en vleesfibertjens , en

bare aan-een-fchakelinge, afhangt van de omwindinge,

«nde vereeniginge van de vliefen , die haar omvangen.

Ik hebbe hier vooren een kleyn gedeelte van den

Trekker van een Schaap met fig: 1. aangewefen : waar

in men twee byzondere afteykeningen fiet ; waar van

men het geenë met A.BCDÈFG. word aangewefen,

niet anders door het Vergroot-glas kan ontdekken , als

daar wert aangewefen. De reden daar van is , beek ik

my in, om dat de groote Trekkers van een Os of

Schaap ?
...
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-Schaap-, daar de gantfche beeften by na aan opgebafigtp*?

werden alsdefelve
,

gcilagt fyn , föo gerekt ende gedrukt

werden , dat.ze daar door zoo eeneaankleventhcytkry»

gen , dat men geen andere deelen komt te ücn
i

als in

yder van de gefeyde parken wert aangewcfen : en het

gefchiet felden dat men in den gefeyden Trekker foo een

fnededoet, dat men de gedeelten , waaruyt een kley-

ne Trekker, inydetvpark opgefiooten leggende bedaar,

foo klaar kan bekennen als hier fig: i: met AG Hl. werc

aangeweien.

Ma óèf^n hadde ik een agter-quartier va« een •Bra-

bants Schaap, dat men een Hamel noemt, dat uyt-

ncmend vet was, ende dat al een week in myn huys
gehadt hadde : .waardoor de groote Trekker foo ge-

droogt was , dat ik den feiven aan dunne fchyfjens kon.

de fnyden, gelyk ik deede: als, wanneer ik met ver-

wonderinge fag de groote menigte vetdeelen, leggende

in de Membranen , die tuflèn de deelen van den Trekker

loopen : foo dat de Trekkers deelen foo verre van een

lagen, dat het de diameter van drie hair-breeten van de

Jsinne konde uytmaken. Dit quammy vreemt voor, als

hebbende noyt in de Trekkers van eenige dieren fulks

vernomen, als alleen eens, ende dat feer vveynig, in

"den Trekker van een Wal- vis.

Defe Hamei had defen Soomer in een goede weydc
gcioopen, ende was den -volgenden winter op 't ftal

gemelt: waat door de beenen op (lal (taande., wcy-
nig bewogen wierden : ende dus fyn de vet-deeelen in

de vliefen van den Trekker in foo een menigte toege-

nomen. En ik beelde my in, dat by aldien defe Hamei
daaglyks had moeren loopen; dat door de beweginge,

die
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die dan de Trekkers deelen genieten , de vet- deelen niet

tuffen den Trekker fouden geftremt zyn: en foo ze

al geftremt waren , door veele bewegingen van de bce-

-flën fouden ontdaan fyn geweeft.

Maar om ftiiks doorgaans te fien f foo Iaat menden
grooten Trekker van een Hoen nemen; daar in fulien

wy het doorgaans fien; om dat men de Trekkers niet

uytrekt. DogTymoeten myn doen opvolgen \ dat is

fy moeten den Trekker eerfl laten droog werden; en*

de dan kan men den Trekker met een feer fcharp mes
overdwars aan feer kleyne ftukjens fnyden : ende die

geplaatft hebbende op een glas, ende met fayverwater

nat gemaakt hebbende, ende door het Vergroot-glas

befchouwende, . fal men n'et alleen de parken die met
vliefen fyn afgefcheyden , maar ook die deden, die

overdwars fyn doorfnederi en een kleyn Trekkertje

uytmaaken , net komen te fien , hoe wel kleynder

als in een Os ofce Schaap : welk gefigt ik veel malen

voor my felven fiebbe genomen ; om het vermaak-*

dat ik hadde van het verwonderens-waardige 't fanien-

geftel van een Trekker te aanfehouwen : alsmede om
Ra te fpeuren , waar de menigvuldigevliefen, die men
in de Trekkers ontdekt, haareoorfbronk hadden.

Nu laatfl ontdekte ik dat de Trekkers omvan-

gen fyn van een Hark vlies , ende dat van dit vlies

fpranken afgaan; die haar weder verdeylen in feer

veel fpranken : ende dus de parkenuytmaaken; wel-

ke parken weder foo verdeelt werden in kleyne Trek*

'kers. Dit vlies > dat de Trekker omvangt , word
.aangewefen in de gefeyde flg: i.IABC: waar aas

<men fien kan , wat al fpranken uyt dat vlies tof
.-

*

Tc in
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in den Trekker ingaan $ ende den Trekker in kleyne

Trekkers verdeelt.

Ook hebbe ik verfcheyde malen gefien, dat daar de

vliefen in den Trekker'Tig in verfcheyde deelen ver--

fpreyen, als.in ST. ende in E en F.wertaangewefen,

twee bloet-vaten by den anderen lagen; daar van ik

oordeelde dat het eene een Arterie en hetander een Ve-

na was; Ook hebbe ikwelgefien, dog feer felden,
x

ende dat niet alleen in den grooten Trekker van een Os-,

maar ook van den Wal-vis , dat 'er een vat in de lengte

van den Trekker was loopende : dat ik voor geen bloet-

yat aanfag.

No. hadde ik voor het Vergrootglas gebragt een kleyn

gedeelte van een Trekker in fyn lengte; daar aan ik

befcheydelyk konde bekennen, dat defelve uy-.t fesa#o
.

kleyne Trekkers was beftaande; die yder hare byfon*

dere omwentelingen hadden; die dienüig waren om]de,

uytrekkingen ende inkrimpingen te doen , alsdeleedea,.

bewogen werden..

Vorders hebbe een kleynen Trekker , dk aan de buy-

tekant van den laatftgefeyden lag, laten afteykenenj

als hier fig: £ met K L. wert aangewefen : waar in aan-

gewefen werden de omwentelende deeien, die foo in

ofte op de Trekkers leggen, als de draat op een fchroef

ley t ; welke ingefchapenheyt het volmaaküe is dat men
bedenken kan, om de uytrekkinge endeinkrimpingete

weeg te brengen. Ende dcfe omwentelende gedaante

is niet alleen in de Trekkers , maar ook in alle de

vleesfïbertjens , die aan de Trekkers fyn vereenigt: en

al het gewelt, dat de Trekkers werd aangedaan, dat

lyden ook de vleesfïbertjens: 't welke men daar aan

ook
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ook kan bekennen, als voor defen by my is aangewe-

fen. Ook fyn in de gefeyde% 2. tuffen KL. in de

lengte aangewefen die deelen , waar uyt een kleyn Trek-

kertje is beftaande; fonder dat ik die dunne deeltjens,

waar uyt een Trekker tj eis famengeftelt, kondebeken-

nen, of ik moeit die weder van een divideren. Dan
fiet men aan die feer dunne deeltjens de kleyne flangs-

wyze bogten, die defelve hebben gehad, toen ze een

gedeelte van een kleyn Trekkertje waren uytmaken-

de.

Sien wy dit in de groote fchepfels, als ik hier voo*

ren hebbe gefeyt, foo moeten wy vaftfteilen dat het in

feer kleyne diertjens mede plaats heeft. .Wat[my aangaat»

ik kan feer diftinct fien, niet alleen de pooten van de

Vlooy ; maar ook de orawentclende inkrimpingen der

vleesfibertjens , waar mede de vlees-mufculen van de

Vlooy verfien fyn.

Ik hebbe meer malen het vlees uyt de wilde honi|;-

bye gehaalt; ende my felven feer naakt voor deoogem
geftelt het vlees uyt de pooten van de wilde honigbye:

daar aan ik niet alleen de omwentelende uytrekkingen

ende inkrimpingen konde bekennen ; maar ik fag ook
te gelyk dat 'er weynig onderfcheyt in dikte was'tus-

fchen een vlecsfibertjen van een Os, ende van eenho*

nigbye.

Myn voornemen was defen te 'fl-uyten 3 maarfpyfy-

gende Oefters, had ik eenige van defelve , die haare

fchulp foo valt geflooten hielden , dat , fchoon de punt

van het mes tuflèn de fchulpen was ingedrongen , men
met meer als gemeen gewelt het mes verder tuffen de

fchulpen moeft in dringen , om de dikke enftarke Trek-

Tt z kers»
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kers, die de fchulpen foo vaft toenypen , doortefny-

d©tl.

Hkr op nam ik in gedachten, om defe Trekkers te

ontleden , en te vernemen of deielve mede foo met om-
wentelende deelen waren verfien, als ik gefeyt hebbe

van- de
:

Trekkers van de dieren.

Defen Trekker in fyne lengte, hoe kort dat die ook
is, aan verfcheyde feer dunne fchyfjens gefneden heb*

bende, ende voor het Vergroot-glas befchou.wende ,.

hg ik dat her gants anders gelegen was als met de Trek-

kers van -de dieren. Want fyne inkrimpingen ende uyt-

rekkingen beftaan niet uyt een omwentelinge , maer uyt

eene toevouwigagedaante ; even als ofwy ons verbeelden

een papier te hebben, dat wy gintsende weer toevouw*

den 5 waar van het eene eynde aan de boven-fchulp»

en het ander eynde aan de onder fchulpvail was: ende

dat wanneer de Oefter haare fchulpen. wat van den an-

' deren deede , om haar voetfel te genieten , of haar af-

gang te loofen ; dat maar ontrent gefchiedt ter wy te-,

ofte wat meer, als derugge van een mes dik is; dar,

fegge ik, de vouwen in den Trekker van de Oefter haar

lelve wat ontdoen; de fchulpen haar aan de eene kant

wat openende: dog als de fchulpen haar toefluyten*;

leggen de vouwen in den Trekker digter op een. Om
een beter verbeeldinae van den gefeyden Trekker te heb-

ben , foo hebbe ik een feer kieyn gedeelte van den Trek-

ker laten afteykenen, als hier %: 3. metM NOPQl-
RSTV, wert aangewefen : fynde verfcheyde fibertjens

als aan den anderen vereenigt ; die te famen een kiey-

ncn Trekker uytmaakten.

Wanneer ik nu defen Trekker met opmerkinge aan-

fag.»
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lag, en a&t gaf op de menigvuldige fibertjens die aan

den anderen door vliesjens waren vereenig, fag ik 'dat

defelve dus* een kleyne ftrenge uytmaakten ; dat uyt
veele van. die kleyne ftrengetjens de groote ftreng is

b. [taande: als hier tullen NO. OP. endePQ^werd
aangewefen, als fynde in 't indroegen vaneen gefchey-

den. Met O ende Q^wert aangewefen hoe de vliefeir

mede van een gefcheurt fyn ,. waar mede yder kleyne.

ftreng omwonden isgeweeft.

Als ik daar benevens befchoude de menigvuldige

bloet-vaatjens, mee haare feer kleyne fprankjens, dÏQ

ïk ook tot verwonderenstoe quam te fien , ilont ik als

verbaaft, en feyde tot my;felven; foo de Pater Jefuvt

tot Komen defe ontdekkinge verftaat, falhy

fyne woorden als in den hals moeten halen , met de^

welke hy de werelt wys -maakt, dat de fGbulpivifteé

van felfs voortkomen.

Als wy nu niet konnen fien, dat 'er ecnig Trekker

in den Oefteris, als de verhaalde; ende daar benevens

ook. dat de ganrfche vis , foo als defelve met alle fyne

werktuygen tullen de fcllulpen leyt opgeilooten, ca

als befchermt , om van geen viilen vcrflonden te werden

,

alleen vereenigt is aan de gefeyde ftrenge , ende defe

flreng aan de fchulpen ; foo moeten wy befluyten , dar

de grootwording van de fchulpen der Qefteren alleen

afhangt van het yoetfel dat 2e door de ftreng genieten.

Al hoewei ik in gedagten nam , dat alle het geene

ik van de groote ftreng van den Oefter hadde gefeyc^

met diergelyke groote ftreng m de Moffel foude over-

een-komen ; foo hebbe ik egter de ftrengen van de Mos-
fei.doorfogti en bevonden dat defelve feer na met die

I.c 3

.

van
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van den Oefier over-een quam. En gelyk de vis in

den Oefter, als hier vooren is gefeyt, met fyn gant-

fche lighaam niet aan de fchulp is vereenigt* als alleen

aan de ftreng; foo is in tegendeel de vis van de Mos-
fel, in de fchulp, aan verfcheyde ftrengen vereenigt.

Ende ik bevont ook een ftreng, felf in de vis-deelen

van de Moflèl, die ik daar uyt nam, en van eendivi-

deerde : ik fag door het Vergroot-glas de onbedenke-

lyk dunne deelen , waar uyt een draatagtig deeltje van

de ftreng was beftaande ; en welke draatagtige deelen

een ftrengetje uytmaakten.

Defe MoÖel was van het grootfte flag , dat wy oyt heb-

ben gefien ter markt brengen. Haar lengte was meet
dan drie duymen ; ende de ftreng , die uyt de Moflei

komt , is gefchapen om door derfelver werktuygen de

Moffel aan den gront vaft te hegsen : op dat defelve.,

door vloet ofte ebbe., niet foude weggedreven werden.

Defe werktuygen waren waardig om te befchouwen.,

om derfelver menigvuldige vouwagtige deelen : die ik

vaftftelde dat gefchapen waren om de ftrengetjes , die

wel feftig waren, uyt te rekken , ofte 'm te krimpen.

In't kort , konden wy het gcenewy inde Moffel fien

thuys brengen,; het foude een verwonderens-waardig

fchepfel fyn.

Defe foorr. van Moffels werd feer diep onder water

van den gront opgehaalt: ennamynewaarnemingevvas
de Moffel , van dewelke ik het meefte werk hadde ge-

maakt, veertien jaren out.

Ik blyf na veel agtinge en yver

ANTONÏ van .LEEUWENHOEK.
XXXIV.BRIEF0
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XXXIV. BRIE F.

J>e Hertenen van een Varken doorzocht. Hoe dezelve aan

een gefchakeld leggen, Hoe dat z>e vereenigt zyn aan de

bloed-vaten. Die vereeniging met de bloedvaten is nood-

zakelyk : anders zouden de Herfenen bederven. Benige

deeltjens van de Herfenen afgebeeldt. Herfen-fibertjens

vierzydig; ook wel fcszjdig. Zy befiam uyt zeer Ueyne

deden , die niet te bekennen zyn. Zyn met zeer dunne

vliesjens bekleedt, 's (Jkenfchen gezigt zal noit die dee*

len ontdekken, waar uyt deHerfenfibertjensbefiaan: en

waarom ? De ader van een Appel in de lengte doorfne-

den. Onbedenkelyk veele aderen in een Appel. Zoo ee&

ader beftaat uyt veele aderen. De Herfcn-fibertjens koomen

niet voort uyt de bloed-vatcn. Verdere opmerkingen op

de Appel- deelen , en de vliezen van die Appel dtelen. Het

't zamenftel van de 'vruchten gaat byna op dezelfde wy-

&e toe. De ader uyt de groote haft van een Cocos-noot
,

om zulks te bewyfen , afgetekend; en befchreven. Her-

fen-fhertjes tegen het Herfin-vlies leggende ; dochfcheenen

eer rondachüg dan vierzjdig te zyn. Gedroogde Herfen-

fibertyens overdwars doorgefneden ; en waarnemingen,

daar over gemaakt. De Herfin-fhertjes in de lengte door

-

qefnecdem en op meer andere wy\en behandelt. De Her(en-

wertjes van een Varken wel 4 maal dikker alsde vleefch*

fibenjens van een Os. Door alle die blotd-vaatjes loopt he$

bloed geduurig om. Defelve hebben geen begin nochte eynde

dan in het hert. De Arteria en de Vena is dezelfde A-

dtn behahen dat de eene het bloed van het hert afvoert ;

en
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en dat de andere het zelve Moed naar het hert toe voeft.

Boe het lichaam door het Arterieel bloed gevoedt word:
wordende de dunne ft&jfe van het bloed , dewelke Serum
genoemt word, door de dunne rokjens van de Arterytjes

gejiooten enz,. Hoe dienfiig het is dat het bloed_dun en vloey*

baar zy. De zwartigheyt van het bloed ontftaat niet uyt

een verbrande gal , maar uyt het gebrek van TVey. Men
heeft het leven van menig menfeh verkort , met hem in zyne

ziekte drank te we)geren. Het bloed , als het te dik is ,

kan niet ras genoeg voortgedreven wordendoor de menig-

vuldige bloed vaatjens van de Herfinen: waar uyt dan

hoofdpyn moet ontfiaan. JiTaarom dit minder plaats heeft

in de vleefch-mufculen. Hoe de Auteur zichgedraagt , -als

hy gewaar word dat zyne urine wat rood achiig is\ en

hoe dat hy dm overvloediger Thee en KoJJy gebruykt. Hoe

de Herfemjibertjes zich op jommige plaatzen vereenigen
,

dan weder van een fchejden< , en kort daar na weder hy

malkander koomen. Het zelve ook gezien in de Hert-

fihertjes va?z cenig dier, Die verecniging is noodzakelyk ,

op dat ze den lafl , dien ze moeten moeten uytjlaan , Jh
te beter zouden dïaaqen.

Ik
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Afgebonden, dat 6. Maart ijij<

AAN DE HOOG-EDELE HEBREN*
fit: N:

Hoog-Edele Hmm

IK neme de vrylïeyt van tot UE. Hoog-Eciele Heb-
ren te feggen , dat ik in de voorledene maant No-

vember weder op nieuw de Herfenen vaneen Verken
tot my nebbe laten brengen; hoe wel ik die ai over

veel jaren menigmaal hadde tragten te ontleden ; maar
telkens fyn myne onderfoekingen vrugteloos gewceft
Dog nu verfcheyde wegen ingaande , nam ik voor de

Herfenen tot een ftyflighaam te brengen; op dat ik

defelve met het mes foude konnendoorfnyden, ende

de gefneden ftukjens door het Vergroot-gias befchou-

wen. Die my in 't eerft feer verwart voorquamen

;

ende alfoo ik drie dagen agter den anderen met myne
onderfoekingen volharde a foo ontdekte ik , d^t de

Herfenen foo aan een gefchakclt lagen ; als ik aange-

v^cfen hebbe dat de vleesfibertjens aan de Trekkers,

'leggen.

Wanneer ik nu de aan-een-fchakeling van de Her-

fenen aan de bloedvaten ontdekte; ende devvyl ikte

vooren ontdekt had , hoe het met het 't famengeftel

van veele vrugten gelegen was , foo bleek my al we-
der , dat de Heere , maker van het geheel Al , *c

famengeftel fyner fchepfelenfeer na op een ende defel-

ve ordre hadde te famen gevoegt.

Yv Dit
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Die 't famengeftel van de Herfenen voor dien tyd

,

lbo veel my doenlyk was , my voor de oogen geftelt

hebbende ; foo konnen wy wel feggen dat 'er een 't fa-

rnenvoeging van de bloet vaten mee de Herfen-deelen

moeil wefen , foudtn de Herfen- deelen eengeduyrige

onderhoudinge genieten; want daar dat in de ligha-

men der dieren niet en is , moet een bedetvinge vol-

gen.

Omme mi een fèhets van de Herfen-deelen , voor

lbo veel my doenlyk was, te geven; fbo hebbe ik

van veele deeltjens van defelve maar drie , die my beft

sian (tonden, laten afteykenen.

Synde flg: i . ABCDEFGHIK, een feer kieyra

gedeelte van de Herfenen van een Verken; waar van

lietgeene, dat met BCDEF. wert aangewefen , feer

digte by het herfeqen-viies heeft gelegen; A.B. KC,
1D. HE. endc GF. fyn bloet-vaten: welke bloet-va-

tcn , dieper in de Herfenen gaaande , het gefigt ont-

weeken ; om dat de weynigebloet-bolletjens , in defel-

ve beflooten leggende, foo veel roodigheyt niet heb»

ben , dat men ze komt te fien.

Die 'deelen nu . die in haar lengte tuffen de ge-

leyde bloet vaten leggen, en als aan de bloedvaten

fyn vereenigt, fyn die deelen , die wy wel herfen-fl-

bertjens mogen noemen : welke fibertjens tot defen

tyd toe by my onfigtbaar fyn geweeft; dog die wor-

den hier niet in haar geheel , maar fchuyns ont-

ftnkken gemeden , vertoont.

Het geene in de gefeyde figuur met ML. wert aan-

gewefen , fyn ontftukken gebrooke deeltjens van de
Herfen-iïbertjens,

De
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Be tweede figuur met NOPQR S. aangewefen is

maar een kleyn gedeeire van het geene men door het

Vergroot- glas <uiam te fien ; dat ik alleen maar geor-

donneerd hebbe dus af te teykenen , om aan te wyfen
het vlies dat de Herfenen bekleet ; als hier met PQR
wert aangewefen,

De bloet-ader, die in't midden van de gefeyde fi-

guur geplaatCl is l ende waar aan deHerfen-fibertjens

aan wederfyden fyn vereenigt , en die met MQ. vvert

aangewefen, is in't midden veel dikker als aan N,
ofte. Q. Hier van is de reden , dat de Heden fibert-

jens , die lbo tuilen NOP. ende NS R. werden aange-

wefen , foo ingekrompen ofte ingedroogt fyn , datze

de Moet ader hebben van een gefcheurt; die dus in't

midden aan ons dikker voorkomt.

Nu hadde ik ook voor het Vcrgroot-glas (laan een

kleyn gedeelte van de Herfen-fiberrjens , als fig: 3.

met AB CDEF. wert aangewefen; die -ik het geluk

hadde , dat ik net in haar lengte hadde doorfne-

êen, ende dewelke ons hier voor komen als vlerfy-

dig : en liet is my ook eens voorgekomen , dat ik fag

dat foo een fibertje beftont uyt -fes fyden. Dit fboiyn-

<de; foo foude een fibertje uyt verfcheyde fibertjens

beftaan. Defe fibertjens fyn niet digt by Let Herfen-

vlies , maar meer na het midden van de Herfenen geno-
men; en defèlve bellaan uytfoodanigekleynedeclcn,

dat daar aan geen figuur te bekennen is.

Defe Herfenfibertjens, beek ik my in, fynmetfoo-
danige dunne vliesjens bekleet, dat ze voor ons ge-

ligtlullen verborgen bly ven: want foo hetanders was

;

lioefouden wy een afïcheydinge van de -fibertjens ge-

Waar werden, Vu Nu
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Nu was het gefeyde kleyn gedeelte van de Herfè-

hcn foo ingedroogt, dat op twee plaatfen deHerfèn-

iibertjens waren van een gefcheurt: als met defibert-

jens B G. ende B H. werd aangewefen ; foo dat de

twee iaaftgefeyde fibertjensdoorderfelverMenbraant-

jens , beek ik my in, aan den anderen fyn vereenigt

geweeft. Ook is in de gefeyde figuur een tweede af-

jfcheurïnge van de iïbertjens, als met IK. ende- IL.

wert aangewefen; waar in wy fien, boe defibertjens

aan I. en ook1x>ven KL. als aan den anderen veree-

nigt fyn.

Die deelen , die wy ontrent A ende ¥. komen te

{jen , fyn alleen die deelen , die in de Herfen-fibert-

jens leggen als opgeilooten; of waar uyt haregroote

bedaar : ende die door het mes -, ofte wei door fchaart-

jens in 't mes , fyn bloot geftelt

Als wy nu de Herfen-fibertjens dusfien leggen, en-

de daar by befchouwen de Herfen -fibertjens in flg: i.

cndc -l. aangewefen, foo moeten wy vaftftelJen dat

de aldaar aangewefen bloet-vaten in haar lengte

wel fyn gefneden ; maar dat de Herfen-fïbertjens al-

daar fchuyns fyn doorfneden , ende daar door ons

onordentelyk voorkomen.

Als wy nu gedenken , uyt hoe fagte deelen de Her-

fenen fyn 't famengeftelt, en hoe onllark die deelen

moeten weien, die de Herfen fibertjens omvangen;

foo konnenwy ons wel inbeelden , dat noy t 's menfchen

aefigt die deelen lal ontdekken ; en hoe noodig dat

het is, dat de Herfenen door foo een Aark been,

•dat wy Herfepan noemen , befchermt werden.

Ik hebbe hier vooren gewag gemaakt van 't famen
geitel
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geftel van de vrugten : en om een weynig daar van als

voor de oogen re flellen, foo hebbe ik een ader nyc

een gemeenen Appel in haare lengte doorfneden ; ende

daar van een kleyn gedeelte laten afteykenen , als hier

fig: 4. met MP. wert aangewefen. Soodanige aderen

fyn onbedenkelyk veel in een Appel, die als veeleuyt-

fpruytfels fyn, die om het zaadhuysje in den Appel

leggen: welke aderen haar weder in takken verfprei-

jen.

Enalhoevvel ik het felve een ader noem , foo be-

flaat het nogtans uyt verfcheyde aderen, die ook in

defelve worden aangewefen.

Gelyk nu de Herfen flbertjens aan de bloet- vaten fyn
vereenigt, ende haare grootmakinge ende voetfel daar

uyt genieten : foo fyn ze evenwel gants niet uyt de aderen
voortkomende : want ik beek my in

(
dat de Herfen-

fibertjens foo ras gefchapen fyn als de bloet-aderen

;

maar anders is het met veele vrugten gelegen. Een ge-

deelte van zoo een vrugt word alhier tuffen N O. ende
QR. aangewefen. Daar benevens moet men vaftftel-

len , dat yder ader in den ommetrek niet nieuwge-

maakte Appel-deelen befet is: de ommetrek van die

kleyne Appel-deelen beflaat uyt vliesjens ; waar in de
fappen en leer kleyne deeltjens opgeflooten leggen. Om-
me een beter bevattinge ontrent de Appel-deeltjens te

hebben, foo hebbe ik een kleyn gedeelte laten afteyke-

nen , als hier fig: 5, met STVW. wert aangewefen.

Omme nu aan te wyfen., dat hetfamengeftel van de
vrugten feer na op een ende defelve wyfe toegaat, foo
Jiebbe ik laten afteykenen deaderuytdegrootefchors,

waar mede de Cocos-noot is bekleet, met de vliefera

'Vv 3 van
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vandefelve ader. Welke ader overdwars is doorfneden,

en weder uyt veel aderen is beftaande ; als hier fig: 6,

met NOPQ. wert aangewefen : fynde in 't midden
de groote ader , ende N F Q_ de drie fpranken ofte tak-

ken, van de groote ader. Met MO, werden aangewe-

fen de vliefen, die na myn gedagten ten tyde van was-

dom mecfl gevolt fyn ,geweeft met water.

-Defc foogenoernde vaten fyn foo flark , dat men daar

Anker touwen van maakt.

Wanneer ik weder op nieuw de Herfenen van een Ver™

ken tot my hadde laten brengen ; foo fcheyde ik aanftonts

liet Herfen-vlies van defelve; en ik bragt eenige van de

Herfen-deelen voor 'het Vergroot-glas , en ik befchou-

de defelve met feer naeuwe opmerkinge. En doen kon-

de -ik fien dat de Herfen-fibertjens tegen het Herfen-

vlies waren leggende : dog defelve quamen my eer rond-

agtig, dan vierfydig voor: en hoe menigmaal ik in

voorgaande jaren de Herfenen van de dieren hadde on-

derfogt, foo was my het hier vooren gefeyde niet in 'f

oog gekomen

;

Wanneer nu de Herfenen gedroogt waren, kondeik
de gefeyde Herfen-deelen niet bekennen. Maar als ik

dan de Herfen-fibertjens overdwars quam te doorfny-

dcn , cnde defelve voor het 'Vergroot-glas gefklt had

,

foo konde ik de om-metrekken van de Herfen-fibertjens

bekennen ; dog met foo een fcharp toefigt , dat by al-

dien wy niet geweeten hadden dat wy defelve had-

den doorfneden , wy fouden defelve niet ontdekt heb-

ben.

Vorders hebbe ik veelmalen de Herfen-fibertjens in

foaar lengte , daar ze tegen het Herfen-vlies lagen , door-

(nedcnj
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{heden ; en hebbe eyndelyk aangetroffen , dat ik defel-

ve in haarlengte, fonder die te fchenden , hebbe voor
het Vergroot-glas gebragt; ende defelve laten afteyke-

nen , als hier in %: 7. metA B C D E F. wert aangewefen

»

fynde C DE. het Herfen-vlies.

Dek Herfen-fibertjens fyn in haar lengte met veer

rimpels ingekrompen ; die den Teykenaar lbo veel heefc

nagevolgt als het hem doenlyk was. De opening , die

tuffen A en D. wert aangewefen , is alleen veroorfaakt

door het inkrimpen van defelve; waar door de Herfen-

fibertjens wat van een fyn gefcheurt.

Na defen tragte ik ook de Herfen fibertjens foo van
een te fcheyden, dat men defelve foo in dikte als in

breete konde onderfcheyden. Maar defelve braken

meeft doorgaans aan kieyne (lukken ; en het geene dat

liet grootile was, hoewel mede gebrooken, hebbe ik

laten afteykenen : dat ook voor wat meerder vergroo*

tend glas ftonr, als met üg: 8. GHIKLMN. weré

aangewefeh: waar aan men ook fiet dat het op twee

plaatfen is gefchonden , als met H I. wert aangewefen.

De bruynte , metM N aangewefen , verheelt de dik-

te van het Herfen flbertje. En wat defe bogten belangt

,

die men daar aan komt te fïen, of die door my ver-

oorfaakt fyn ; dan of 'er andere deelen tegen aan gelegen

hebben, is my onbekent. Ik oordeel dat defe Herfen-

fibertjens wel viermaal foo dik fyn als de vlees-fibers

jens van een Os.

Ook hadde ik voor her Vergroot-glas ftaan een uyt-

nemend dun (tukje van de Herfenen; waar in men
onbedenkelyk veele bloet-vaatjens fag, die overdwars

en ia haar lengte waren doorfneden: en al wat. 'er in

aan-
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aangewefen wert, tot deftipjenstoe, fyn niet als bioet-

vaatjens die n*g: 9. mee OPRSTVWX. ftaan afge-

beeld iynde Yen Z. twee groote bioet-vaten , waar

in het bioet seitremt lag. Aan óq{g vaten kan men be-

{peuren , hoe de rokken van de bloet-aderen ten deelen

van de Herfenen fyn afgefcheurt : ende met STVWX.
\ver r aangewefen, hoe de Herfen-deelen in 't droogera

wat fyn van een gefcheurt. .

Door alle defe bioet-vaatjens , in fig: 9. aangewefen,

behalven die gcene die het oog ontwyken , en die in

geen grooter fpatie leggen , als de fuperfitie van een

grof fand begrypt, heeft het bioet een geduyrige voort-

looping , en circuleert. Ende geen van alle defe

bloet-vaatjens ftorten eenig bioet uyt hare eynden ,

gelyk eenige nog beufelen , maar defelve hebben geen

begin nog eynde dan in 't Hert: ende al wat men van

de Aïterim en Ven* feyt, dat fyn een ende defelve

bioet-vaten. En foo verre als het bloec voortgelloo-

ten wert, mag men het een arterie noemen: maar dat

feivige bloet-vaatje fyn cours veranderende , en loo-

pendena het Hert, ofte fig Hortende ende vereenigen-

de in een grooter bioct-vat, dat wert genoemteen Ve-

na: daar het nogtans een ende defelve ader is, als by
my nog is gefeyt. Dc{q ommeloop van het bioet,

ende de feer dunne vaatjens daar defe ommeloop ge-

fchiet, fyn niet te bekennen ais in levende, fchepfels^

Als nu de lighamen uyt het arteriaal bioet moeten

gevoet werden, foo moet daar uyt volgen dat de dun-

ne ftofle van het bioet, dat men Serum noemt, cioor

de uy-nemend dunne rokjens van de dunne arteritjens

als doorfypek , ofte geilooten weit ; ende deelt alioo

de
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de vogt aan de deelen van het lighaam , daar het noo-

dig is: als by my voor defen nog is gefeyt.

Als wy nu gedenken aan alle defe kleyne bk>et
:
vaat-

jens, die in een lighaam leggen opgeflooten, en hoe

het bloet vloeybaar moet wefen, fal het gemakkelyk
pafïeren, en geen hinder aan de Herfenen toebrengen;

fal het blyken hoe dienilig her is dat het bloet dun is.

Als het na dm fwarten is hellende, en als het bloet een

fwarte gedaante heeft, hebbe ik het oordeel daar wel

over hooren geven , dat het van een verbrande gal is.

Maar myne fteilinge is , dac de jfwartigheyt van hec

bloet alleen veroorfaakt wert, om dat'er geen Wey ge-

noeg in hec bloet is: want daar de bolletjens, die hec

felve root maak en , veel by anderen leggen , verbeelden

fy een fwartagtigneyt.

Als wy nu vaftfteiien , dat de gefontheyt des lichaams

veel afhangt van een welgeftehheyt van het bloet, en-

de dat dunne voetfame fappen den fieken noodig fyn;.

foo moeten wy befluyten , dat het leven van meenig

menfeh verkort is , toen men aan de lyders in haare

krankre geen drank heeft willen geven, daar ze naar

haakten: daar nu veel Doftoren vogt ordonneren ; ielf

datdefirken Thé enCofty fullen drinken.

Als ik gedenk aan het 't famengeflei van de Herfenen,

en hoe defdve omvangen fyn van een flark been , foo

flaat het by my valt, dat het bloet tedikfynde, door

de menigvuldige bloet vaatjens niet foo vaardig kan

vooregeftooten werden, als de beweging van hec Hert

Vereyft: 1 waar door dan de bloet-vaatjens in de H:rfe-

nen moeten als opfweüen: welke opfweliinge van de

Herfenen, als in een vaft vat befloocen leggende, pyn

Xx nioet
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ia*oet verwekken : daar in tegendeel de bloet-vaat-

jens, in vlees-mufcu-lenopfwellende, en alleen als maar

van de iugc omvangen werdende, tegen de lugt haar

kennen uyt-fetten: foo dat aan de leden foo veel hinder

niet wert aangedaan* a's aan de HerTenen.

"Wat my belangt, het heeft by my al veelejaren vaft-

geflaan , dat myne gefontheyt afhangt van een welgè-

fieltheyt van myn bloet: en foo ras als ik gewaar wert

,

dat myn urine wat rootagtig is, foo drink ik des mor-

gens, in plaats van twee kopjens Coffy, vierkopjens,

ende des naarmiddaags in .plaats van drie kopjens, fes

kopjens Thé; ende dit alleen om dat ik dan oordeel

da£ myn bloet te dik is, en om door fuik doen het bloet

tot fyn natuurlyke geftaite te brengen. Ende als ik

dan door het heet drinken gewaar werde, dat'er meer

als.een gemeene vogr uy t myn lighaam wert geftooten

,

dat na Aveeten gelykt , foo beek ikmy in dat myn bloet,

en by gevolg myn lighaam., fal herftelt fyn.

Wyders hebbe ik de Herfendeelen ai van-een 'gefcheurr,

of ik dus te beter de 't famenvoeginge ofte vereeni-

«inge van de Herfen-deelen foude konnen ontdekken;

2n hebbe waargenomen dat de Herfen-fibertjens op de

cene plaats als aan den anderen vereenigt fynde, kort

daar aan van den anderen affcheyden , en dan weder

vereenigen: en, foo veel myne memorie toelaat, foo

oebbe ik cliergelyke vereeningen ook waargenomen

in de vlees fibertjens van het Hert vaneenigdier. Uyt
welke- waarneming ik ingedagten nam, dat gelyk ik

niet ontdekte, dat de vleesfibertjens in het Hert vereenigt

waren aan Trekkers, teudines,defelvedus aan een mos*
vereenigt fyn , op dat alle de fibertjens te gelyk. dien

laft
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la ft fouden verdragen, die ze moeten uytftaan: c.

dat het insgelyks foo niet de Herfcnen gelegen is. Om
fulks, fooveelmydoenlykis, aantewyfcn, liebbeik

een feer kleyn gedeelde van de Herfènen, foo als het

voor het Vergroot-glas (lont, laten Tt-fteykenen , als

hier fig: i o. met A B C D E F. wert aangewefèn : fynde
CD. fiberdeelen van de Herfènen, die van den ande-

ren fyn gefcheyden , en kort daar aan weder vereeni-

gen ,
gelyk ze ook aan I.. ende daar na aan H. weder ver-

eenigen. Soo fien wy ookdiergelykevereenigingen en
affcheydingen op meer andere plaatfen. Ook haddeik
voor een ander Vergroot-glas flaan een afgebrooken

deeltje van de Herfen-deelen ; als met KLMNOPQ.
wert aangewefèn : waar aan men fien kan , dat aan N.

twee fibertjens fyn van een gefcheyden , die kort daar

aan weder aan andere fibertjens vereenigen
; gelyk men

ook fiet dat andere fibertjens fig vereenigen : dog van

wat Herfènen defe aangewefèn figuuren fyn is my on-

bekent, nademaal ik in de verhaalde waarnemingen de

Herfènen van vier diftincle Varkens , van een Rutït,

en van een Schaap , hebbe gebruykt.

Ik blyf , met feer veel agtinge , en yver enz,

Wel- Edele Hoog-geleerde Heeren

ANTONI van LEEUWENHOEK,

'Xx % XXXV. BRIEF.
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T\ 7 IER
Het vkes van het vliegend diertje Rombout door het Vergroot»

gUs befchotiwt. Veele bloed'vaten daar in ontdekt. Die

vaten bijbaan uyt kringswyze deelen. Onderzocht ofde

Vleefcb jinemtjes van een Rombout ook bedekt z>yn met

vliezen. De gezigten ofoogen van V Hoorn-vlies befchre»

ven. Hoegrootheyt van de^klootfche bult van't hoorn'

vlies. ^Menigvuldige gezigten in het hoornvlies ontdekt m
r

dewelke ten minfte het getal van il^^.bedraagen. Die

aezigten, anders Oogen , leggen in V verbant. De Oogen

van eene gemeene Vlieg onderzocht. De gront van deze

Oogen fcheen eerfl vierzydig De jonge Vliegen konnen

door geen gezonde korft van de Kaas hene booren. Alle

de Oogen van die Vliegen leggen niet vierzydig ; maarfom-

mige zeszydig. De Oogen van de Kreeft leggen ook ten

deele zeszydig ; ten deele vierzydig. Dat fommige Oogen

van de gemelde vliegende diertjens zeszydig , en andere

vierzydig zyn , Word wiskunftig bewezen. Degezigten

van de Rombout naaukeuriger befchouwt. In ydergezigt ,

ofte Oog , en zeer helder plekje ontdekt. Door dit helder

plekje fchynt de gezigt-flraal door te gaan. Hoegrootheyt

van dat plekje , ïn vergelykinge van het Oog. Hetgezey-

de mtakzel van de Oogen der vliegen op de Oogen der men*

fchen en der vordere dieren toegepafl. Hoe ordentelyk de

gemelde Oogen in de vliegende diertjens , als ook in Krab-

ben , Kreeften , Gamaaden
,
gefchikt leggen, 't Samen»

voeging der gemelde Oogen. Hoe een Zwaluwc eenen Rom-

bout



hout vervolgde , zonder hem te konnen vangen ; om dat de

Rombout geduurig flinks en rechts , en van alle kanten ,

omwende. Hier uyt fchynt ook te blyken dat de Rombotét

veele Oogen heeft.

Delft den 6, Mey 1

7

1 7.

AAN DEN WEL-EDELEN HEERE

: T>en Heer B'wout van Bleyswyk, Regerend Burge-

meejler defer Stad Delft.

WEL-EDELEN HEER.

IK neme de vryheyt , dcfe myne volgende aanteeke-

ninge UE. Wel Edele Heere te laten toekomen»

met die venvagtinge dat 'er yecs in fal wefen , waar in

eenig behagen fult vinden.

Na myne ontdekkinge van de vliesjens , waar in de

vlees-itriemtjens omwonden leggen ; fyn myn gedagten

geloopen op het vlees van de vliegen ; hier in beflaan-

de , of het niet mogelyk foude wefen te ontdekken

,

of de vlees-frriemtjens van die fchepfeltjens mede niet

omwonden lagen in vliesjens.

Bygeval , terwyl ik aan myn vengfler was fittende

,

wierd een vliegent fchepfel gevangen, dat men een Rom-
bout noemt. Dit diertje is fyn agteriTe lyf ontrent twee

leden van een vinger lang , endc ontrent foo dik als de

fchagt van een Hoender-veer; en hetlighaam, daar ds
pooten en wieken aan (laan , foo dik ais de vinger van

een kint.

Xx 3 Ik
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Ik "hebbe het vlees uyt het lighaam genomen; ende

•dar veelmaal befchout, ende desfeifs feer dunne vlees-

fkiemrjens my door het Vergroot-glas voor de oogen

geftclt ; als ook de vlees deeien uyt de pooten: ende

hebbe door de vlees deelén feer veele varen , die ik oor-

deelde dat bloet-vaten waren , fienloopen; ende die in

foodanige dunne takken verfpreyden , dat ze eyndelyk

door een fcharpfiende" Vergroot- glas het gefigt ontwe-

ken: -ende daar die vaten dik waren, dat die als uyt krings-

wyfe deeien waren te famen geftelr.

Defe vlees-deelen waren ongemeen fagt , en ontilark ;

foo dat voor my niet doenlyk was die deeien foo van

een te fcheyden, dat men de vliefen, foo fy 'er wa-

ren , konde ontdekken.

Nu nam ik weder de hooren-vliefen , daar de gefig-

ten m (laan, van het hooft; ende ik ftelde defelve

voor Vergroot-glafen , om de gefigten, foo veel my
doenlyk was, te tellen, ende ook hoe groot de hoorn-

vliefen waren. En na myn beïie waarneminge > oor-

deelde ik dat de klootze bult, die het hoorn vlies had-

de i op fyn breete genomen, feer na een
**

o
gedeel-

te van een duyni was : ende alfoo het gefeyde vlies na den

ovale was hellende,, was fyn lengte feer na een
,Jfo>

gedeelte van een duym.
Om nu een ruwe fchets te geven van de menigvul-

dige gefigten , die in het hoorn-vlies (laan , foo hebbe

ik de breete van het hoorn-vlies gcdeelt in vier deeien

;

ende geoordeelt, dat de gefigten, die opwaarts ficn,

ende dewelke grooter fyn als die nederwaarts ende

^oor uyt fien, in een vierde deel van de breete van het
* "hoorn-
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* hoorn- vlies wel vyf-en-twintig waren. Endediegee-

ne die agterwaarts uyc, ende ook voor een gedeelte

om hoog fagen , oordeelde ik dat twee-en-derrig waren

:

foo dar de eene door den anderen genomen , de gefigten

in de breete van het. hoorn-vlies wel 112. waren.

Alhoewel het hoorn-vlies meer dan twee maal foo

lang als breet is , foo fal het getal groot genoeg fyn

,

foo wy het maar voor een quadraat nemen , en feggen^

de fyde van het oog beftaat uyt 112 gefigten, en by
gevolg dan bedraagt het qnadraat getal van de gefig-

ten in het hoorn-vlies veel meer dan 12544. efide in

het ander oog gelyke 125-44. Komt dan, dathetfchep-

fel de Rombout is verfien met 2 5*08 8. gefigten. Dit

is een grooter getal als ik verwagt hadde; want als ik,

van

ay groote gefigten voor het Vergroot-glas

32 kleyne gefigten

IL-
28 gemedicerde gefigten

4 breete van het hoorn-vlies-

112 gefigten in de breete van.

112 het Hoorn-vliss

224
112

112

12544 quadraat getal van gefigten

"544

2,5-088 gefigten ïn fceydedeHoornp
vliefeu.
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van de gefigten, anders oogen, van de vliegen hebbege-

feyt, hebbe ik het getal begroot in yder hoorn-vlies

op vier duyfent, ende dus agt duyfent gefigten. De-

fe gefigten Jagen alle in 't verbant, ende dus was haar

gronr fesfy dig. Endc hier op befchoude ik de oogen

van een van onfe gemeene Vliegen; die nogtans foo

groot niet en was als die haar Eyeren plaatfen op het

viees ; hoewel ik het voor die foort van vliegen aan-

nam. En wanneer ik defe Oogen, gefigten, van de

vlieg hadde afgefneden, ende voor het Vergroot -gias

gellelt, bevont ik de gront van defelve vierfydig: en-

de foo was het ook gelegen met de gefigten van die

kleyne Vliegen , die ik oordeelde dat haare Eyeren

plaatfen op de kaas, als de kaas foo verre gekomen is,

dat 'er eenige vogt uytfypelt: Avant fonder iiilks kon-

nen de wormtjens niet in de kaas inbooren ; om dat

ze, (lel ik vaft, foo als ze uyt de Eyeren komen,
peen vermogen hebben, om door een geibnde korft van

de kaas in te booren. Maar als ik de gefigten van de

gefeyde Vliegen met opmerkinge nader befchoude, foo

fag ik dat ik quam te miflen ; enÓQ dat nietailede ge-

figten van de vliegen vierfydig nevens den anderen la-

gen te famengevoegt ; maar dat eenige , inden uyter-

fien ommetrek van het klootbultige Ovaal , daar dc(è

gefigten op ftaan geplaatft , fesfydig waren ; ende dat

die geene , die na het opperde van het klootbuitig

wefen geplaatit lagen , \kdydig waren.

Hier op befchoude ik weder de gefigten van de

Rombout, en ik bevont mede veel vierlydige gefig-

ten , ende meeft fcflydig.

Hier op befag ik ook de Oogen van de Kreeft; die

my
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ïn'teerft toeicheenen alle vierfydig te fyn: dog ikbe-

vont mede in den ommetrek eenige feer weynige ge-

figten die fesfydig waren.

Als wy nu onfe gedagten laten gaan op de menig-
vuldige gefigten , die op de hoorn vliefen van de vlie-

gende fchepfels daan , ende dat defelve hoornvliefen

een ovaaie en kloots-bultige gedaante hebben ; ende
daar benevens de kleynheit van yder gefigt aan mer-
ken; ende dat de buytenfte gefigten in een ovale rort-

te geplaaft iyn , ende alle de gefigten , de nevens
den anderen leggen , van gelyke groote fyn ; lbo moet
nootfakelyk volgen , dat defelve om dien rontagtigen

ommetrek niet vierfydig , maar fèsfydig , moeten in

een gefchikt leggen ; om dat ze niet een regte

linie , maar een kromme linie tot "haar zyde heb-

ben : en welke gefigten niet foodanig lagen geftrekt

als of ze een kloot bult in tweefoudendeelen , maar
als of defelve maar een agtfte en ook minder gedeekc-

van de klootbult fouden- betrekken. Waar door dan
de volgende ryen gefigten wat langer moeten weien;

foo dat de ryen gefigten , die op de opperfte kloot-

bult ofte daar ontrent leggen, wat meer in lengte ko-

men uyt te maken. Sulks van de gefigten, die ineen

rye leggen , eenige iesfydig fyn, en andere in de-

felvige rye vierfydig ; ende dat de gefigten in defelve

rye , naderende den ommetrek van de circulare ron-

digheyt ofte ovaalheyt, weder een fèsiydigheyt aan-

nemen.

Nu befag ik met meerder opmerkinge de gefigten

van den Rombout', als ik oyt te voprenhadde gedaan ;

en ik bevont dat in yder gefigt een feer helder plekje

YV
'

was
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was» dat verre In helderheyc uytitak boven de verde-

re deelen van het gsfigt, dat wy wel een oog mogen
ïioemen; en-welk helder deeltje ik my inbeelde, dat

alleen die plaats was , daar de gefigt-ftraal doorging.

En om defe heldere plaats waren ten minften drie

circulare ommetrekken : ende als ik myne opmerkin-

ge ontrent de grocte van het heldere plekje tegen den

diameter van hetfaogenoemde Oog nam-, foo moed
ik oordéelen dat, als het plekje was een, de dia-

metervan het oog was feven,"

- Als wy nu dit raaakiel over brengen tot de oogen van ,

den menich en van de dieren, en indien wyfagenhet
hoorn vlies van die oogen , foo als het van de onderleg-

^Q-adQ deelen was afgefcheyden , foudenwy niet de ron-

de plaats, daar de gefigt-ftraal door gaat, voor een

doorfchynent deel aanfien , ende de ommeleggende
bruynigheyc 9 of blaauwte, voor de ommetrekken
aanfien? In 't kort, de volmaaktheyt, die wy in de

groote oogen komen te fien, lyn ook in de oogen van
de kle-yne fchepfels, Ichoon het voor onfe oogen lal

verborgen blyveiiv Dele gefigten leggen foo orden-

telyk, en dat veele fesfydig , dat men delèlve niet als

met verwondering kan beièhouwen: ende in eenige

weynige andere vliegende fcheplels , als ook in Krab-

ben, Kreeften, en in de. Garnaat, hebbe ik 'er wel
gevonden die haar tegen den andere waren famenvoe-
gende, en uyt vier fyden waren beftaande : defe 't la-

menfehikkinge is ook een van de volmaakfte,

Om ontrent het getal van de gefeyde gefigten niet

alleen op myn oordeel tefteunen; hebbe ik een man,
die een naauwkeurig oog heeft, en van een goet oerd«el

is,
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is, by my verlegt; ende de oogenvandjn Rombout
verdeelt hebbende , vraagde ik aan den felven , hoe
veele geilgten hy indat deel dat hy qü'&'é te fkn-.,

ende dat foo in ïyn iengte als breete, ko'ndè tellen;

die het getal grooter maakte , als ik hadde gedaan ; en
de tot my daar op iCjde, het getal is veel grooter

als gy fegt; gy bl) ft verre beneden liet getal.

'T is. al veele jaten geleden, dat ik in een Tuyn
was, daar in' een groote Yyver was; en over welke

Vyver een Rombout ende eea Swaluwe was vliegende,

Gelyk nu de Swaluwen haar -voet-fel al vliegende lyn

vangende; foo tragte de Swaluwe den Rombout te

vangen : en wat devoire de Swaluwe deede , om hem
op te vangen , foo ontleyde het doorgaans de Rom-
bout, fmder dat ze veire afweyden; want fy bleven

ontrent den ommetrek van hondert voeten; ende dit

duurde foo een langen tyd , dat ik de plaats mofi ver»

laten, want de tyd en foude my niet verveelt hebben

,

om te fien foo veele byfondcre vervolgingen als de

de Swaluwe deedc , ende de omleggingen die de Rom-
bout foo voorwaarts en agtenvaarts , als ter fy-

den, en na beneden, deed om de Swaluwe tcont-

wyken. In welke vervolginge de Swaluwe, boemel

zy ookin't vliegen , keeren , en wenden is , den Rom-
bout op geen les voeten konde naderen : en ik heel-

de my in, wanneer èc Rombout eenregtekourshad*

-de genomen, dat dan de de Swaluwe den .Rombout

foude opgevangen hebben.

Hier uyt fouden wy welfconnenbefliiyten, darde

ingefcisapenhey t van de Rombout is .

:

at hy , met wey-

nig van plaats te veranderen , fynen vyant belt kan on't-

•wyken. Vy a sran
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Wanneer nu de Rombout met niet veele oogen Wa&
verfien , hoe foude hy de Svvaluwe hebben konnen
ontvlugten , die hem van alle kanten was naderen-

de?
ïk was wel van voorneemen om de bylbndere gefig-

ten van de eene of de andere vlieg , het fy op een

kiootze bult , ofte op een lang ront , af te laten tey-

kenen ; Dog fulks in 't werk {lellende , bevont ik dat 'er

voor my geen door komen aan en was.

Dus verre fyn myne aanteekeningen ; en ik fal on-

der des]met
Ê
feer veel agtinge blyven, fyne enz.

ANTONI van LEEUWENHOEK,

XXXVI. BRIEF-
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XXXVI. BRIEF.
Opmerkingen op de zenuwen. Eene zenuw in verfcheyde

zenuwtjes verdeelt. Een zenuwtje, weynig dikker als

een Varkens hér , bevonden uyt wel 3 o kleyndere %enuwt-

jes te beftaan. Tder van de kleyndere zenuwtjes legt in

een vliesje btjloten. Word beschreven hoe het voedzel

uyt de (lag-aderen aan 't lichaam medegedeelt word : maar

hei fap van de zenuwen word op eene andere wyze door

het lichaam verfpreydt-, en op hoedanige wyze? Bloed-

adertjes over en langs de zenuwen loopende. Vevaatjens ,

die de zenuwe uytmaken , hebben ook haare rokjens , zoo wel

als de Bloed-aderkens : doch die rokjens zyn niet aan malkan-

der vereenigt - en yder zenuwtje legt in zyn eygen vlies-

je. CHenigvuldige zeer kleyne openingen in eene zenuwe
$

doch van tweederhande Joort , grooter en kleyner enz.

De deelen van den rok, die het Rugge-merg bekleedt , Lo-

pen niet langs maar rondom het Rugge-merg. Zoo is het

ook gelegen met de rokken van de zenuwen. Op wat wy-

ze de zenuwen uyt het Rugge-merg voortkoomen. Door de

werveUbeenen gaan; aldaar met een nieuwe huyt bekleedt

worden , enz. Dezelve huyt loopt ook rondom de zenu-

wen. Rok van de zenuwen , dubbeld op malkander leg-

gende. Vocht tujfchen beyde die deelen gevonden ; waar

toe die vocht dienfiig is. Menigte van lange dunne deeltjens
,

Waar uyti een zenuw bejlaat. De deelen van de zenu-

wen heiben ookJlangswyze bogjens , om zich in te krim-

pen en uyt te rekken , zoo wel als Trekkers en Vleefch-

fibertjens. Het maakzel van het Rugge-merg koomt eenig-

dns over een met dat van de zenuwen. De Her/enen

Yy 3
vap
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van een varken befchouwt : die deeleri zeer onfierk , in

vergelykinge itan--.de zenuwen uyt het Ruggt metg voorf-

koomende. Hoe onordentlyk de deelen va» 't Kmge merg

en van de Henenen door het Vergroot'-glas vertoont wor-

den. Vit fehynt door het flerven ver oo) ^ikt te worden.

De Herfenen van een Mms bezigttgt7 en bevonden
$

ten

meefien deek , by die van ten Varken over een te komen.

De openingen in de zenuwen * uyt het achterquartkr van
een Kalf, gezocht en gevonden. De zenuwen van eenen

JBraajfem onderzocht. Die van een jaarig Lam bezige

tigt : en in dezelve n aan 't eene eynde , niet als in eenge-

kronkelde deden gezien. Een zenuw deeltje , niet dikker

als drie hairen vm een mans kinne , befiont wel uyt iogo*

vaatjens. Reden van degemelde kronkelinge der zenuwen.

Zeer dunne zenuwtjens , tujfchen de rokken van- de ze-

nuwen leggende : in die dunne zenuwtjens ook vaatjensge-

zien. Zeer kleyne vaatjens , overdwars over de zenu'

wen hopende. In eenzenuwtje , niet dikker als een hairtje

van de kinne , 16 vaatjens befpeurt. 7der draatachtig

. deel , waar uyt een zenuwe beftaai , met eenfleffe omvan*

gen , dewelke naar een CMembraantjegelykt . De(langs-

wyze bogten , die ter inkrimpingen en uyirekkingen noodig

zyn , in de zenuwen aangewezen.

Ik
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Delft den 2.6* Mey 1717,

VEWOL G ONTRENT BE SENÜPVEN

AAN DEN HEER ABRAHAM VAN
BLEYS-WYK,

Medicina Doctor , ende Lector Anatomkus defer Stad.

MYN HEER EN NEEF.

IK hebbe in myne voorgaande ontdekkingen de va-

ten in de zenuwen , voor foo veel ik defelve als-

toen fag , laten afteykenen : federt-welken tyd ik niec

ledig hebbe gedaan in verfcheyde zenuwen te onder-

foeken. En aifoo ik my felven meerder genoegen heb-

be gegeven, zoo hebbe ik van tyd tot tyd eenigeaan-

teekeningen gehouden ; dis ik ook goet gedagt hebbe

met den druk gemeen te maken , die de volgende fyn.

K hebbe verfcheyde malen waargenomen 9 als ik een

fenuwe overdwars quam te doorfnyden , dat defelve

in drie , vier , en ook meer fenuwtjens, door feer dunne

vliesjens van een gefebeyden was; die nogtanstefamen

in een flark vlies beilooten lagen: uyt welk gefigt ik

oordeelde, dat defe fenuwen , dieper in de lighameti

ingaande , haar in verfcheyde takken fouden verfprei-

jen.

Ik hebbe ook wel een fenuwtje gehad , dat in myn
oog niet veel dikker was als een Varkens hair , dog

wat piatagtïg; dat ik mede overdwars hadde doorfne-

dmi
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deo: ende de doorfnedene deelen voor het Vergroot-

glas brengende , oordeelde ik dat het felve wel beftont

uyt dertig feer kleyne fenuvvtjens ; die yder omwon-
den waren door een vlies : en naderhand ontdekte ik.

nog een veel dunder fenuwtje , dat ik oordeelde dat

uyt feven ofte wel agt fenuvvtjens was beftaande , die

yder met een vlies waren omwonden.
Uyt defe waarneminge liet ik niynê gedagten gaan op

de groote bloet-vaten, die wy arterien noemen , en die foo

dik, van rok fyn , dat ze geen het minfte van haar voort-

gevoerde fap aan het lighaam konnen mede deelen, ten

fy dat uyt defelve aderen kleyne takjens komen , die

foo dun fyn, dat door derfelver rokjens het bloet door-

fypelt ; ende hoe defe vaatjens fig weder vereenigen in de

foogenaamde Vena ; of fig wenden na de Vena, ende

dus het bloet weder na het hart voeren.

Maar dus na myn gedagten gaat het niet met de fap--

pen , die de fenuwen over voeren , daar geen circulatie

gefchiet : ende dus was het nootfaketyk dat 'er feer

kleyne fenuwtjens uyt het ruggenmerg moften voort-

komen , om de fappen , die aan de eynden van de fe-

nuw-deelen uytgeftort worden , aan de deelen van het

lighaam digte by de wervèl-beenderen mede te deelen

:

ende dat de groote fenuwen meeft gefchapen waren

,

om de fappen na deelen , die van het ruggemerg ver

afgelegen fyn , te voeren.

Na defen hebbe ik de fenuwen , tot eygen onder-

wys , veel-malen befchout ; en eens gefien dat over-

dwars door een fenuwe een kleyn aderke, dat fig in

verfcheyde takken verfpreyde , was lopende : en ook
verfcheyde malen gefien een bloet-aderke , dat in de leng-

te
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te van de fenuvve liep, waar van eenige takjes gevoit

waren niet bloet; en heb eenige fenuwen geilen, waar door
bloet-aderkens liepen, die niet foo dik waren , dat het

bloet een roode coieur hadde r en alleen, maar met
naeuwe toefigt te bekennen waren.

En gelyk een fenuwe, die nat is, met het mes niet

en is aan fchyven te fnyden, om alsdan eenige nutte

ontdekkinge te doen; foo hebbe ik getragt de deelen

van de fenuwe, die droog doorfneden waren, ende

weder nat gemaakt fynde dan ook wat grooter plaats

befloegen , foo te laten droogen , datze de uytgeftrekt-

heyt waren behoudende, dat wel eenigfintsgefchiede;

maar dan barften ofte fcheurden de feer kieyne vaat-

jens wat van een.

De feer kieyne vaatjens, die voor het meefte gedeel-

te een fenuwe uytmaaken , hebben ook haare rok-

jens , gelyk de bloet-aderkens : welke rokjens niet aan

den anderen fyn vereenigt; maar, foo veel het my ver-

fcheyde malen is te vooren gekomen , leyd yder ze-

nuwtjéopfynfelven, ende als omwonden van \lkfenj

gelyk ik gefeyt hebbe datde vlees-en vis-fibertjens om-
wonden leggen van vliesjens.

Na defen hebbe ik niet ledig gedaan, maar myne
gefeyde waarneminge vervolgt: ende hebbe in 't laatil

van de maant Maart gefien de menigvuldige feer kiey-

ne openingen, waar mede een fenuwtje was verfien.

Maar ik fag feer klaar dat 'er tweebyfondere openingen

ïn eene fenuwe waren; waarvandeeeneingrooteboven
de andere was uytftekende. Dog deft groote ope-

ning ilelde ikby nader waarneminge vaft , datdeplaat-

fe was , waar uyt een aderke door het ontftukken

Z z fny-
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fnyden was afgegaan van liet verdere gedeelte van

de fenuwe.

Vorders Bevond ik ontrent den rok, dieheeRugge-

merg bekleede , dat die deelen , waar uyt de rok was
?

t famengeftelt , niet in de lengte van het Ruggemerg
waren loopende, maar in de ronte van het Rugge-

merg. Ende foo is het ook gelegen met.de rokken van

de fenuw-deelen , over een komende met de fchoriïèn

van veele Boomen in ons land 5 die mede in de ronte,

ende niet in lengte van den Boom , het hout bekleeden.

En gelyk nu van de fenuw-deelen , die uyt het

Ruggemerg voortkomen , eenige wel een duym breec

uyt het Ruggemerg voortkomen , van de plaats daar ze

in den rok haar vereenigen ende die veele by den ande-

re üg vellen 'm den Harken rok , die het Ruggemerg be-

kleedt , ter plaatfe , ftel ik vaft , daar de wervel-been*

deren foodanig fyn gefchapen, om aan de fenuwen een

doorgang te geven, en alwaar de fenuwen uyt de rok

van het Ruggemerg op nieuw met een ilarker huyt
bekleet werden ^ foo is het dat andere uyt het Rugge-
merg koomen, daar ze vereenigt fyn. £nde welke dee-

len van de huyt mtde niet in de lengte van de fenuw-

deelen-, maar in de ronte van defelve loopen.

Van defen. flarken rok fnede ik ontrent een vinger

brqete in de ronte, daar de fenuwen geplaatil waren»/

af ; met het voornemen om defen rok in fyne dik-

te te befchouwen : in. welk doen ik bevond , dat voor

een kleyne fpatic de gefeyde dikke rok dubbelt op een

lag; fonder dar beyde de deelen aan den anderen ver-

eenigt waren. Ende ik bevond dat tuffen de gefepareerde

rok een 'ÜorTc lag : uyt welke waarneminge ik my in-

heelde



$ E N D - B R l E V E N.
3 g 3

beelde of defe inleggende flofïè niet gefchapen was tot

voetfel voor de fenuwe ; ofte wel , om de rokken van

de fenuwen met een nieuwe en ftarker rok te bekleeden.

Ook hebbe ik in die fenuw-declen, die voor vaat-

jens der fenuwen vcrfcrekken , gefien een onbegrype*

lyke menigte van lange dunne deeltjens, waar uyt foo

een dun vaatje was tefamengeftelt : en gelyk ik aangewe-

len hebbe hoe de Trekkers en vleesfibertjensgefteltfyn.,

fullenze een uytrekkinge ende ïnkriinpinge te weeg bren-

gen ; aifoo is het ook gelegen met de detkn waar uyt

de fenuwen beftaan : want als ik dk deelen , waar uyt

een fenuwe beftaat, van malkanderen hadde gefpreyt*

fag ik dat ze ïlangswyfe bogjens hadden.

Vorders ben ik weer gevallen op het Ruggemerg.;

als my inbeeldende dat het maakfel van het Ruggemerg

,

ende het maakfel van de fenuwen , eenigfins over een fou-

de komen : ende hebbe ook ondervonden dat eenige feer

weyhige deelen, die my in'c oogquamen, vanfooda-

nige geftalte waren , als de binne-deelen van de fenuwen.

Hier op befchoude ik, na myn befle vermogen, de

Herfenen van een Varken ende Runt ; ende ik bevont

foodanige vaatjens , waar uyt ik gefeyt hebbe dat een

fenuwe beftaat. Dog dek gefeyde deelen waren feer

ontftark in vergelykinge van de fenuwen, foo als dk
uyt het Ruggemerg voortkomen ; ende nog mindec

flark als de fenuwen uyt den rok van het Ruggemerg
voortkomende.

Als ik nu myn gedagten liet gaan op de ontflarke dee-

len, foo van 't Ruggemerg, als van de Herfenen, de-

welke onordentelyk door het Vergioot-glas befchouwt

worden , en als van een gebrooken leggen , hoe fagt ik die

Zz 2 quam
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quam te handelen; foo beelde ik rny in, datdefeirrê^

guliere dcelen feer ordentelyk hadden geweeft , tenty-

de als de dieren leefden : maar foo ras als ze florven

,

dat dan het feer fagte Ruggemerg,. en de Herfen-dee~

len, als ontdaan wierden, ende dus feer weynig flaat

op de kleyne deelen , diewyquamentefien, temaken
is. Endaar benevens beelde ik my in, dat de feer kleyne

deeitjens, die ik in de' vaarjens die de Herfenen uytma-

ken , quam te fien , mede gedremde deeitjens waren.

Nu had men in myn Huys twee Muyfen gevangen;

die ik 't hooft affnede, ende de Herfenen uyt deftlve

nemende, handelde ik met defelve als ik met de Her-

fenen van een Verken hadde gedaan : ende in alle my-
ne befchou wingen» due ik daar ontrent quam te doen

,

quamen die deden van de Herfenen van de Muyfen

,

met die van een Verken, foo in groote als anderfins

over een; uytgefondert , dat het 't famenftel van de

Herfen-deelen , die in myne miiïïve van den 6, Maart

17 17. in fig: 3. tuffen D en E. werden aangewefen, in

de Herfenen van de Muys wat kleynder aan myn oog
Vöorquam.

In de Maant van April defes jaars had ik een uyt-

nemend agterquartier van een Kaif, dat boven veele

andere in vettigheyt en witheyt uytftak , hoewel niet

groot; want het, foo men tot myfeyde, een tweeling

was, ende het geheele Kalf niet fwaarder als ontrent

80. pont hadde gewogen, en ontrent tt. wceken out

was.

Het felve was niet wel doorklooft ; want het Rug-
gemerg, na de flaart, was weynig ofte niet. Ik nam
«egter twee bondelkens van de fenuwcn ; alsookeenige

en-
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«hkelde draatagtige fenuwtjens , die ik ook befchoude

;

om waar te nemen of ik in dit jonge fchèpfel, dat ik

oordeelde eer het fyn volwafïènheyt hadde , wel on-

trent agtmaal fwaarder foude wegen , de kleyne ope-

ningen in de fenuwen foude ontdekken: gelyk ik niet

eens, maar veelmaal, tot myn genoegen defelve voor

myne ootren Helde : en ik hadde onder andere een draat-

agtig fenuwtje , daar in ik tdde dat feer na twintig

fenuwtjens of fpranken uyt fouden voortkomen, ende

dat van verfcheyde diktens.

Vorders hadde ik de fenuwen van eenjonge Braaflèrn

befchout, ende tot myn genoegen mede ontdekt de

feer kleyne en menigvuldige vaarjens , die omwonden

leggen in een Membrane.

'Na dc(en hadde ik in myn Huys een voorquartier

van een Lam, dat in dien tyd van het jaar ontrent een

jaar out was , ende welk Lam dat feer vet was , en feer

na tagtig pont had gewogen.

Ik "nam verfcheyde , foo 'heeïe bondelkens fenuwen ,

als enkelde draatjens , voor foó veel defelve met het bloo-

te oog my voorquamen ; en ik ontleede twee byfonde-

re draatjens, die met het bloote oog my foo dik voor-

quamen, als een dubbelde graeuwe draat die de Kleer-

makers in gebruyk hebben : cndQ dek fenuwen waren

ontrent een lid van een vinger lang. Ik doorfogt defel-

ve aan het eene eynde, ende ik fag tot myn verwon-

dering niet als in een gekronkelde deelen, van ontrent

de dikte vaneen hair van ons hooft.

En op verlGheyde plaatfen lagen defelve twee ofte

drie dik als toegevouwen, foo dat 'er maar feer weynig

ftojfe tuffen defelve lag: en dit quam my voor in drie

Zz 3 -Ce-
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fenuw-deelen-: over welk gefigc ik als verbaafl {kont,

als konnende my geen redenen te binnenbrengen, war

hier van cie oorfaak mogte wcfcn , nademaal het by

my vaft ftont , d&t het een fenuwe was.

Hier op doorfogt ik de gefeyde. fenuwen op verfcheyde

plaatfen, en ik vernam, dat aan het andere eynde de

fenuwen fn haar volkome ordre lagen : tndQ dat defel-

ve in verfcheyde kleyne fenuwen verdeelt waren: ende

daar benevens konde ik feer klaar bekennen de uyt-

neemend kleyne vaatjens, waar uyt yder fènuwtje,

dat omwonden lag in fyn vlies, was beflaande. En
ik oordeelde dat een fcnuw-deekje , wiens diameter niet

grooter was als drie hair-breeten van een mans kinne

,

wel uyt duyfent vaatjens was beflaande.

Uyt Welke waarneminge ik vaflilelde dat in 't 'door-

kloven van het Lam aan defe gefeyde fenuw-deelen , op

haar eenc eynde, foo eea gewelt wert aangedaan, dat

de kleyne vaatjens, die de fenuwen uytmaken, de rok

van de fenuwen aan een fydegeflelt, daar door fyn ver-

bryfelt; ende de rokken, die de vaatjens bekleet hebben,

flarker fynde, in wefen fyn gebleven: gelyk ik nader-

hand ondervonden hebbe , dat op eenige plaatfen nog ee-

nige vastjens aan de rokjens waren.

Ook hebbe ik waargenomen , dat tuffen de Rokken,
die in ons oog een fènuwtje bekleeden , nog wel foo

kleyne fenuwtjens lagen , dat een van defelve niet dikker

was als een hair van een mans kinne •* ende daar nevens lag

een fènuwtje dat nog dunder was. Ende hoe kle.yn óeCc

fenuw-deelen waren , foo konde ik egter de vaatjens

,

waar uyt defelve waren beflaande > feer klaar beken-

nen. Laaflelyk fag ik in een fènuwtje , dat foo dik niet

en
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en was , als een hak van een mans kinne , fedieii vaat*

jens: en hier uyt kan men dan fig verbeelden de dunte

van de vaat jens waar uyt de fenuwenfynbeltaande. -

Als mede ontdekte ik in myne laafte waarnenimge

onbeorypelyk kleyne vaatjens , die overdwars door

de fenuwtjens liepen , die ièer helder waren.

En foo men defelre overdwars niet had gefien, foo

foude her niet mogeiyk fyn geweeft die te bekennen : en

ïk fag ook eenige die haar in twee takjens verfpreyden.

Uyt defe waarneminge ftelde ik valt , dat het met

de fenuw-deden, in my 11 miffive van den x Maart 17.1 7.

vermeld ende aldaar met fig: 4. ende $. aangewefen

ook alfoo gelegen is.

Omme een beter denkbeelt te geven van de feer

kleyne vaatjens, waar uyt voor her meerendeel de fè-

nuwen beftaan ; foo hebbe ik een fecr kleyn gedeelte

van die geene . die voor Vergroot-glafen Honden, op

nieuw laten afteykenen, foo als defelve overdwars

doorfneden waren 5 als hierin fig: 1. metABCDEFG.
werd aangewefen: waar in de Teykenaar de vaatjens

na fyn vermogen heeft aangewefen; hoewei de vaat-

jens in de fenuwen na myii oordeel digter leggen., ende

meerder fyn , als defelve afgebeelt werden : en wat be-

langt de figuuren HlKL, die den Teykenaar mede in

't oog liepen , ik hebbe onnoodig geagt defelve vorder

uyt te beelden

Nu is't fulks dat defe fenuw-declen, wanneer de-

felve in haare ruft lagen , feer digt ia een gedrongen

hebben gelegen :. ende dewyl defelve droog waren,

toen ik dit overdwars quam te doorfnyden , ende weder

natmaakte, als ik deïelve op het glas plaatfte, iyn ze
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in't indroegen ongemeen verre van een als gefclieiirr,"!

buyten de geene die daar ontrent leggen.

Nu Radde ik ook op een andere plaats fenuw-dee-

len by malkanderen fien leggen , die niet halffoo dik

waren, als de fènuw deekjens,, die met F ofteB. fyn

aangewelen:

Vorders Rebbe ik waargenomen , dat defè feer kley-

ne vaatjens voor een groot gedeelte als een fenuw-

draatje uytniaken , en dat dcfe draatjens een fenuwt-

je üytmaakende , yder omvangen fyn van een (toffe

,

die ik geen andere naam kan geven als Membraant-
je ; even als ik Rebbe aangewefen dat de vlees-en vis-

übertjens van Membraantjens als omvangen leggen.

Alfoo Ret by my valt (lont , dat defe fenuw*deek-

jens, Roe dun die ook mogtenfyn, Rare inkrimpen-

de ende uytrekkende gedaante moeden Rebben, (ou-

den defelve nevens de Trekkers ende vleefcR fibert»

jens bewogen werden; foo Rebbe verfcReyde draat-

agtige deekjens , die yder een dun fenuwtje uytmaak-
ten , in Raar lengte doorklooft ; ende foo een door-

klooft dun fenuwtje voorliet Vergroot-glas geftek,

ende laten afteykenen ; als hier fig: 2,. met MNOP, wert

aangewefen: waar in men kan fien, Roedeaderkens,

die de fenuw-fappen moeten overvoeren , in Raare leng-

te met bogten leggen geftrekt. Êndewy moeten ons in-

beelden dat, alsdefenuweuytgerektwerd, diedeelen

als in een regte linie leggen. Ook wert metMN. ende

OP. aangewefen de rok* waar mede yder fenuwe be-

kleet is.

Dus verre fyn myne aanteekeningen : en ikfalbiy-

ven enz: ANI ONY van LEEUWENHOEK.
XXXYII. BRIEF.
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Waarneemingen ontrent het vleefch van een vetten Os,

Doorgaans heeft de Schryver gezien dat de vetdcelen tus-

fchen en in de Memhrane?i [eggen , die, zich dosr de

vleefch-deeltjens verfpreyden. De manier , op dewelke de

vleejch-deelijens in de vliezen opge(looien le?%en door

eene gelykenis uytgelegt. Hoe de vliezen in alle de

vleefchfibertjens zich verdeelen in eene onbedenkelyke me-

nigte van vliesjens enz. In zoo eene Membrant worden

de vet deelen voortgebragt. Op wat wjze die vet' deelen

de lichaamen in dikte uytzetten. Uyt zekere waarnee-

rninge bevonden dat de vleefchfibertjensgcenegemeenkhap

hebben met het vet; en door geen vet gevoedt worden.

Door de reden bewezen dat de vleefchfikrs ,
gelyk ook de

Trekkers , met geene vet-deelen bezet worden. Een ge*

deelte uyt het vleefch van eenen zeer vetten Os afgebeeld.

Aden kan bejde de eynden van de vleefchfibertjens in een

grooten mujeul niet vervolgen ; en dat om hunne lengte .

Hoe zeer de vleefchfibertjens door de vet -deelen van een

geftooten worden 9 ofzich in ruymte uytzetten. Befchyving

van de vlams-wyze uytrekkingen , dee de Trekkers heb-

ben. Verwonderens~waardig maakzelvan een Vlooy. Het

vleefch van een Vlooy zoo wel voorzien met inkrimpende

£n uytrekkende deelen , als dat van eenen Os. Gelyk de

vleefchfibertjens , in eenen Os , geveft zjn in de vliezen

van de Trekkers , zoo is 't ook gelegen in een Vlooy. De
vleefchfibertjens van eenen Os niet meer dan 4 maal dik-

ker 1 als die van een Vlooy. Hoe veel tyds dat 'er noodig

is , op dat de Eyeren van Vlooyen volwaffene Vlooyen wer»

den , enz-. Bevonden dat de Vlooyen een ganfche win-

ter 9 zonder voedzel9
in haargefpin konnen keven.

A a a W&n*
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Delft den if. Jutty 1717.

AAN DE HOOG-EDELE HEEREN,

fjttyne Heerendie van de Koninklyke Societejt te Londen.

WEL -EDELE HEEREN.

Anneer ik een fïuk vlees uyt het dikke van het

been, dat wy een fpier noemen, van een feer

vetten Deenzen Os tot my hadde , was ik be-

geerig om die vleesfibertjens door het Vergroot-glas

te befchouwcn , om te fien , hoe die vet-deelen in 't

vlees geftrekt lagen.

Ik hebbe in feer veele waarnemingen , die ik ontrent

de vlees-deelen van de dieren gedaan heb , doorgaens

gefien dat de vet-deelen tuffen ende in de Membranen
lagen, die door de vlees-deeltjens haar als uytfpruy-

tende takjens verfpreyden , foo dat yder vleesfibert-

je omwonden lag in een vlies : welke omwindinge ik

niet beter kan vergelyken , als by de Honigraden

,

waar in de Hooning in't was omvangen legt; Hel-

lende , dat een Honiggraat een vleesfibertje is , ende

het was de Membraantjens fyn 3 die de vleesfibertjens

omvangen.
Dele Membranen daar in de vet-deelen geplaafl leg-

gen , fchoon delelve op de eene plaats niet dikker fyn

,

als een enkel draatje dat de Zyd-worm maakt , fpreyen

fig in alle de vleesfibertjens , daar ze doorgaan , aan

htyds
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beyde fyden uyt , in eene onbedcnkelyke menigte van
vliesjens; en in foo onbedenkelyK dunne Membraant-
jens , waar van de vlees deeltjens bekleet worden , dat
men fig daar over moet verwonderen. Eneenweynig
verder worden in loodanige Membrane devet-deelen

voortgebragt , die dan foo een gefeyt dun viiesje foo
uytfetten , dat de plaats veel grooter wert : waardoor
de vlees-deelen op die plaats, daar defelve maar een
dun haartje breec van malkanderen hadden gelegen

,

nu verre van een leggen , al na dat de vet deelen meer-
der aldaar by een werden gefïooten: ende dit op veel

plaatfen gefchiedende , letten de lighamen in dikte uyt.

Als ik nu veele gefigten van het geieyde feer vee

vlees hadde genomen , fag ik verfcheyde malen , boven
myneverwagtinge, eenigeweynige vet-deeltjens; die

ik vaftftelde dat uyt de onfienelyke Membraantjens

,

als wy de vlees-deelen overhaarelan^tebefchouwen;
moften uytgeftooten werpen: ende die aldaar fuik

een vermogen hadden , dat ze de vlees-fibertjens van
een hadden gefcheyden.

Uyt defe waarneminge maakte ik eenbeflnyt, dat
de vlees fibertjens geen gemeenfehap en hadden met
het vet, ende ook door geen vet gevoet werden. Want
foo het vlees , en ook de Trekkers , de vet-deelen over-

namen, foo foude daar uyt volgen, dat de vlees-en

Trekker-deelen , dikker daar door werdende, onbe-
quaam fbuden werden, om de geduyrige uytrekkin-

ge ende intrekkinge, ten tyde als de lighamen be-

wogen werden , te weeg te brengen ; waar uyt wy .-Jan

moeten befluyten , dat het vlees van een andere florïe t

als het vet is , moet gevoet werden.

Aaaz Om-
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Omme een beter hevattinge te geven van het vlees

van een feer vetten Os , foo hebbe ik een feer kleyn

gedeelte van dat vlees laten afteykenen , foo als het

voor het Vergroot glas ftont , als hier fig: i. met
LABCDEFGH. wert aangewefen-. ende Hl KL»
is de Trekker waar aan de vleesfibertjens fyn veree-

nigt ; dog niet aan dei Trekker felfs , maar aan de

Membrane die den Trekker bekleet. Gelyk nu het

eene eynde van de gefeyde vleesfibertjens in de Mem-
brane van den Trekker als vereenigt is : foo foude

voor my het onmogelyk vvefen, de vleesflbertjens in

foo een grooten mufeul te vervolgen; alwaar de vlees-

flbertjens in den Trekker die van boven quam waren ge-

ven: ; ende dat om de lengte die de vleesflbertjens heb-

ben in den gefeyden mufeul. Ook werden in de ge-

feyde vleesflbertjens aangewefen de omwentelende
deeltjens, die de uytrekkinge ende inkrimpinge van

de vleesfibertjens te weeg brengen. Defelve worden
ook aangewefen in den Trekker.

Wy fien hier dat de Trekker dubbelt leyt: op dat

defe dubbelt leggende Trekker , die de genieene man fe-

nuwe noemt , wat dieper in de vlees-mufeul komende
van eenfoufcheyden, ende aldaar dan mede rontom-
me omkleet wefen met vleesfibertjens. Dog ik heb
wel gefien , dat een Trekker in een Os niet dikker

fynde als van K tot L. wel uyt fes diftinde Trekkers
was beftaande.

Myn principaalfte oogmerk in de vleesfibertjens van

een Os aan te wyfen, is geweeft om te toonen hoe
de vleesfibert ens , die door hare feer dunne vliesjeriS

aan een gefchakeit fyn, door de vet-deelen foo verre

van







yan een geftooten werden , als hier fig: i
, met ND O E.

ende PF. werd aangewefen: welke vliesjens foo dun

fyn , dat ze door het vergrootglas niet werden ontdekt

,

als tuffen E F. ende by O. Ook is by M. aange-

wefen , hoe een bolletje vet aldaar nog was leggende

,

daar meer bolletjens by een hebben gelegen , die by

my, na myne gedagten , fullen weggeftooten ofte ver-

brooken fyn. Als mede fien wy tuffen A en B. nog

eenige weynige vet-bolletjens by den anderen leggen.

Hier fien wy nu hoe dat de Trekkers haar vlamsge-

wyfe inkrimpingen hebben; foo dat, als een viees-muf-

cul uytgerekt word , die rimpels dan daar uyt fyn.

Ende dat gaat ook over tot de vleesfibertjens : want

wat gewelt den Trekker aangedaan wert, dat moeten

ook de vleesfibertjens lyden, ais by my meermalen is

gefeyt.

Omme nu de hoegrootheyt van het (tukje vlees met

den Trekker aan. te wyfen-, foo heeft men maar fyn oog

te laten gaan op fig: x. alwaar met ABCDEFGHl-
KLMNOP Q_RSTVWXY Z. wert aangewefen de

poot van een Vlooy, met twee viees-muiculs die aan

de poot van de Vlooy fyn vereenigt, en geplaatü: fyn

geweeit in de borft van de Vlooy. De gemelde vlees dee-

3fen van den Os , en de poot van de Vlooy , fyn door

een eade het felfde Vergroot-glas geteykent ; foo veel

het den Teykenaer mogelyk was, de hoegrootheyt die

hy quam te fien, na te volgen.

Als wy nu befchouwendetweevlees-mufculs uyt de

Borft van de Vlooy» die aan de Trekkers in het eerfte

lid van de poot zyn vereenigt geweeit , ende dac de

£wee vlccsmufculs , als] met fig: i. A3CDZ. wertaange-

Aaa 3
'

wden.
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Wefen , in de borfl van de Vlooy aan andere Trekkers fyn

vereenigc geweefl, ende dat de Viooy fes foodanige

pooren heeft ; en by gevolg dan , twaalf foodanige

vlees-mufculs in de borlt van de Vlooy met der felver

Trekkers leggen opgeflooten , foo moeten wy als ver-

baaft ftaan over het wonder maakfel dat in fooeenver-

sgt fchepfel leyt opgeflooten .

Ook fien wy feer naakt , dat de vlees-mufculs , of

wel de fibertjens, waar uyt de vlees-mufculs van de

Vlooy beftaan , mede foo wel verfien fyn , om hars

inknmpinge ende uytrekkinge te weeg te brengen , als

het vlees van den Os.

En gelyk de vleesfibertjens in een Os gevefl fyn in

de vliefen , die de Trekkers omkleden ; foo moeten

wy ook vaflflellen , dat het insgelyks foo gelegen is

met de vleesfibertjens van de Vlooy aan der felver Trek-

kers, Ende defe Trekkers werden ook gevefl: in de

kleyne leden van de poot > als hier in 't tweede lid EG-
W X.' wert aangewefen ; en foo voort met de verdere

leden die agt in getal fyn.

Myn oogmerk is geweefl de poot van de Vlooy met
haare vlees-mufculen te laten afteykenen ; om aan te

wyfen het geene ik voor defen hebbe gefeyt; hier in

beftaande, dat de vleesfibertjens van een Os niet meer

dan vier malen dikker fyn , als de vleesfibertjens van

een Vlooy. Want laten wy fig: 2. agt geven op de

vleesfibertjens van de Vlooy tuffen ABCD. aangewe-

fen , foo fullen wy oordeelen , dat twee vleesfibertjens

van een Vlooy, nevens den anderen leggende, feer na

de breete van een vleesfibertje van een Os uytmaaken

:

en by gevolg dan, is een vleesfibertje van een Os vier-

maal
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maal foo dik als dat van een Vlooy : dat \vy getragt

hebben te bewyfen.

Defe vleesfibertjens in de bord van de Vlooy fyn

©ntftukken gebrooken : foo dat vvy vaft moeten ftel-

len , dat de yieesfibertjens in de borft aan andere Trek-

kers fyn vereenigt geweeft.

Vorders hadde ik het vlees uyt de leden Van de poo-

ten , met der ielver Trekkers , voor het Vergroot-glas

gebragr, en oordeelde het onnoodig te fyn, de figuti-

ren daar van te laten teykenen.

Terwyl ik hier van de Vlooy ben fprekende , kan

ik niet nalaten te feggen, dat men voorleden jaar in

myn huys Viooyen heeft opgeflooten , die Eyeren ge-

leyt hebben: en dat men aangecekent heeft hoe veel

dagen daar verliepen , eer de wormen uyt de Eyeren

quamen: welke wormen men fpysde met doot geda-

ne vliegen ; hoe veele dagen daar verloopen waren,

eer de wormen haar volkomen wasdom hadden , ende

haar omfponnen ; en in een popje veranderden , dat wie

was ; en wanneer het in een roodagtige coleur veran-

derde
;
en eyndelyk de Vlooy door het glas liep. Soo

dat in den tyd van twee maanden een Vlooy-eye toe

een voïwafiène Vlooy kan komen.

Ende als nu de Viooyen in een jaar agt maanden by

een menfeh of beeft blyven, foo kan een Vlooy, foo

hy eenjaar in't leven blyft , bet over-groot-vader werden.

Men heeft ook een Vlooy in 't na-jaar , die uyt fyn

gefpin voort quam , de gantfche winter in een glas op-

geflooten gehouden, die tuilen een linde lapje bleef

leggen ; als of daar geen leven in was ; maar wanneer

men eenige warmte aan het glas bragt, liep defelve

door
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door het glas : fonder dat defelve eenig voetfel:

hadde gebruykt. Soo dac by dtfe waameminge
blykt , dat de Vlooyen een ganfche winter , fonder

voetfel te gebruyken , in haar gefpin over brengen.

Men heeft in 't begin van de maant Maart een

Vlooy in een glas opgeflooten , die men aan fyn af-

gang , dien hy maakte , vernam dat voetfel hadde

genooten , ende defe Vlooy leefde vorders feer na

fes weeken fonder verder voetfel te hebben, ik fa!

na veel agtinge blyven enz.

ANTONI van LEEUWENHOEK.

XXXVIII. BRIER
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XXXVIII. BRIEF.
Sout van Salpeter door den Auteur met goede uytjlsg inge-

nomen. Hoe het bereydt word. Dat Sout voor het Vergroot*

glas gebragt. Aan 't eene eynde hebben de fout-deeltjens de

gedaante van beytels : aan het ander eynde loopen alk de zy~

den fehuyns toe. Verfcheyde lengte en dikte van de Salpeter-

deelen. ZwaveUdeelen , tujjchen die Salpeter deelen ver-

mengt. Beyde die deelen te vooren vermengt zynde , doch in

V water koomende , Jchynen weder van malkander tefchey-

den : en de deelen vanyder Sout vereerngenzich weder met

malkander. Ve gebrande Salpeter-deelen , in *t water ko-

mende , hoewel wederom met Swavel vermengt , hebben

geen kragt meer om vuur te maaken. Kragt van t ge*

melde Salpeter-fout ter geneezinge. of de werking van

dat Sout bejlaat in de verdunninge van het bloed. Door

onderv'tndinge bewegen dat het gemelde Sout de f zamert.

Jlremming van de bloet bolletjens belet • zoo dat het in de

aderen gevoert zynde , groot nut z-oude doen aan de ge.

zontheit. Dat Sout , te veel ingegeven , is den zieken

fchadelyk.

Ubb Ik
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Delft den6.July Ï717.

AAN DE HOOG-GELEERDE EN WYD-
VERMAARDf,HEEREN

,

£$ Beeten A: Cink, Narre

%

, en.Rega, Hooge Leerare'ft

w de Hooge Schoolt tot Loven,

PLIGT - PLEGINGE. &c. .

Y K hehbe meermalen voorgenomen , wanneer ik

X quam fiek re worden, geen Medicinen tegebruy»

ken , en alfoo in myn fèer hooge jaren re flerven.

Seker Doctor KjMe<iicin<x. , aan den welken ik klaagde

over de pynen die ik ontrenr de korre ribben aan de

regeer fyde hadde, ende onder andere van benautheyt

in't adem halen, dat eenige dagen duurde , verfogt

my yets in te geven, dat ik meer malen weygerde.

Djfe Doctor my doorgaans , als by my quam , ver-

foekende om my wat in te geven, ieydeeyndelykdat

het niet anders foude wefen als alpeter, ende dat ik

de Salpeter Wel was kennende; 't geen ik hemeynde-
lyk toe tlont , om dat ik feer veel lof van de Salpeter

hadde gelefen; ende de Salpeter niet alleen veelmalen

door het Vergtoot-gias hadde befch uwt ; maar ook
veelmaal defeive , in

s
r ichey den en fmelten van minera-

len, hadde gebruykt DitSout, ico ee! men oordcel-

de dat ik te gelykmoft innemen , fyn <verkinge gedaan

hebbende , ende den I» xtor by my komende , feyde ik

tot den felven , dat aet geen fimpei bout was; maar
dat
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dat hy wat onder het fout vermengt hadde. Ende dat

oordeelde ik om dat ik een weynig ilaap in my gevoel-

de; waar op my geantwoort wierde, dat maar een

halfaasje Opiaat onder het fout vermengt hadde; ende
dat, om dat ik geklaagt hadde van pyn, met byvoe-
ginge dat my geert aas opium foude durven ingeven.

Na defers komt een tweede Doclor by my ; en dit

prefenteert my een weynig fout van falpeter, met by-

voeginge ; dat il; iuiks in myn fiekte hadde gebruykt

,

ende daar nevens leggende , dat men het fout van de
falpeter dus bereyde.

Men neemt gelyke quamiteit van Salpeter, enSwa-
vel; ende men iloot die onder den anderen fyri: ende
die ftoffè fmyt men by poolen in een fmelt-krocs, daar

de eerft ingedane flofïê al was brandende : ende uyc-

gebrant iynde , iloot men die overgeblevene floffè i&\

poeyer,

Ende dit is dan Sout van Salpeter, anders genaamt
Sdpoluchrefim , of Sout van veel gebruyk: met verder

byvoeginge, of ik die lloiïe wiide onderfoeken.

Ik bragt defe fyn-gepoeyerde ftöffè voor het Ver-

groot-glas: maar aan defelve konde ik niet bekennen,
als ongefchikte deeltjens van yerfcheydc grootheden.

Hier op leyde ik eenige vveynige ftoftè in een glaas-

je ; en ik. goot op defelve warm regenwater , op dit de
gefeyde fout deelen met het water mogtcn als vereenj-

gen; gelyk gefchiede.

Dit vermengde water befchouwende , fag ik kort
daar aan geilremde Salpeter-deel tjens. Dog ik be-

vont de eynden van de lange Salpeter deeltjens, maar
njet alle, beytelsgewyfsj gelyk de timmerlieden haare

übb z bcy-'
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beytcls aan eene fyde fcharp toeflypen , foo waren de-

fe' lange fesfydige eynden : ende aan het ander eynde

liepen alle de fyden fchuyns toe , foo dat ecnige een

fes fydige punt aldaar hadden.

Defe waarneminge hebbe ik niet eens maar wel

vyf-en-tvvintigmaal gedaan, ende dat met defelve uyt-

komft : en gejyk de Salpeter- deelen van verfcheyde

lengte en dikte fyn ; foo leggen onder defelve eenige

foo kleyn ende dun , dat ze by na het gefigt ontwy-

ken

En hoe dun of kleyn dat defelvige fyn, foo moeten

wy ons inbeelden, dat ze defeifde figuur hebben , als

de groote falpeter-deelen.

Vorders hebbe ik ook waargenomen , dat onder de

gefeyde te famengeftrcrnde Salpeter-deeltjens lagen ver-

fcheyde deelen , die tot geen Salpeter deelen fcheen te

famengellremt; want ze hadden de figuur als ofwy fa-

gen ongeflepe diamantjens
5
hebbende verfcheyde plat-

te fyden, en ook foodanige hoeken, als men aan de

gefeyde diamantjens foude fien. En defelve waren van

verfcheyde grootheden , en eenige byfonder kleyn; en

foo helder cndc doorfchynende als Criftal: en foo wa-

ren ook de Salpeter-deelen.

Defe laafte deelen beelde ik my in, dat Sout was

van de Svvavel; en ze waren weynig in vergelykinge

van de Salpeter-deelen

Uyc defe waarneminge fouden wy wel een befluyt

maken, fchoon de Salpeter , en het iout dat in def»va-

vel is, door de brandinge met den anderen fynalsver-

eenigt , dat defelvige weder in 't water komende van

den anderen fcheyden; ende het water wegvvafemende

,

ydcr
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L
yder fout-deeltje weder door een neyginge , die hec

een tot het andere heeft, te famen ftremt,

Sien wy nu dat de gebrande Salpeter-deelen , in 't

water komende, hare figuur weder aaneemen, die de-

felve hadden eer die gebrant waren, maar dat der felver

kragt, om vyer te maken, fchoon op nieuw met fwa-

yel vermengt fyn , te niet is (foo wy onderrigt wer-

den) wat fullen wy hier op feggen?

Vorders heeft men tot my gefeyt , dat het gefeyde

Sout in een huoge agtinge isby eenigeGenefers; ende

dat , wanneer men daar van een dofis in geeft , men ondcr-

vint dat het bloet dunder is, of vlugge is geworden.

Als ik myn gedagten hier over liet gaan , beelde ik

my in, dat door dat Sout het bloet, dat al rede in de

aderen is , niet verdunt wort; maar ik wil liever ge-

looven, dat het gefeyde Sout, in de maag en darmen,
foo een te famen Itremminge in de Chyl maakt, waar
door de ftoffe in de Chyl , die tot bloer-bollerjens foude

gemaakt werden, na den afgang gefonden werd.

Hier op neem ik een weynig water, waar in het ge-

feyde Sout ontdaan was ; ende alfoo ik my inbeelde,

dat het water al te ftark van fou-c was, foo vermengde
ik het met wat regenwater; ende doen (lak ik meteen
naaide in myn vinger , ende dat bloet bragt ik in het

gefeyde vvater ; ende doen fag ik met veel playfier,

hoe de bolletjens die het bloet root maken, minder te

famen ftremden , als ik oyt gefien hadde ; fchoon de
bloet-bolieriens foo dik op een lagen , dat ze in ons

bloote oog een roode coleur hadden : waar uyt wy
ook konnen befluyten , dat foo eenige krjgt van het

fout in de bloet-aderen gevoert wierde, dat het groots

13 bb 3 dienft
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dienfl: foude doen aan het bioet ; ais belettende de te

famen-flremminge van de bloet-holletjens , ende dus de

loep van het bloet vorderende.

Twee Doctoren in Medicine , die het gefeyde Souê

veel in gebruyk hebben , ende feer goede uytwerkin-

gen daar by bevinden , hebbeo tot my gefeyt , dat als

ze wat veel van dit Sout den ongefonden ingeven, dat

het afgangen maektj daar op ik aritwoorde," dat men
met fulks te doen weder ócn fieken dikwils hinder toe-

bragt ; want de vogt > die den fieken noodig is , en het

bloet moet dun maaken , wort dan weggeftooten.

Dus verre lyn myne aanteekeningen , die ik in^c

vvaarneemen van het gefeyde Sout hebbe op het papier

gebragt : en aan U E: Hoog geleerde ende Wyd ver-

maarde Heeren voor defen tyd hebbe goet gedagt, ne-

vens myne fchuldige dankbaarheyt, te laten toekomen:

en ik fal met feer hooge agtinge blyven , enz.

ANTONI van LEEUWENHOEK.

XXXIX. BRIEF.
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. BRIEF.
Het eeten van fommig vet vleefch veroorzaakt in den Auteur

afgangen : *ï welk aan de overvloedige gal word toege-

Jebreven De Chyl, Me in eenen fchielyken buykloop uyt.

gedreven was , door het Vergroot-glas onderzocht , en be*

fchreven. Hoog-geele kleur van de deeltjens , die inde uyt

-

gedreve floff gevonden wierden. In den gemelden afgang

kleine fiukjens van de fchorfen der tarwe gevonden. Die

fchorfen konden in de ingewanden niet verbryzell worden.

De afgang , die welgebonden was , op dezelfde wyze on-

derzocht : en weinig van de gemelde geele deeltjens diar

in gevonden : welke deeltjens dan , zoodanig niet als te

vooren gezeit is geftremt zynde . de darmen zoo niet kon»

nen prikkelen tot een ontydigen afgang, Hoe de gal , in het

lichaam overgaande , de geelzucht kan verwekken. De
afgang , in eene hardlyvigheit uytgedreven , even eens be.

fchouwt. In de geelachtige floffe van deezen afgang wa-
ren verjeheyde deebjens die geene fcharpe hoeken hadden ;

doch eenige hadien zoodanige hoeken , enz. Maar de mee/lm

hadden platachtige eenden Sout-deekn in de Gal van ver-

fcheydene Dieren te vergeefs gezocht ; 't welk aan de klfyn-

heit der fout- deelen word toegefchreven : want het fchynt

zeker dat 'er fout in de Gal most zyn. Het is Waarfchyn*

lyk dat 'er , als 'er geen Chj/l 'm den darm is , ook geen

Gal uyt de z&Hplass in den darm word ge/lort. Het flve
Word door de rede;;> en door de natawlyke geftehenis van
Jti Aarmen en van de grdblaas bewezen.

ik
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Delft den i^Juïy 1717,

AAN DEN HOOG-GEAGTEN EN SEER
GELEERDEN HEERE,

Ven Heer J. G. Kerkherdere , HïfiorUfchrjver van

Jyne Keyferlyke en Koninklyke Majefteit.

1

K hebbe federt vier a vyf jaren waargenomen dat

wanneer ik ver gebraden Lams-vlees, O/Te-vIees,

en ook gerookt vet OfTe- vlees, quam teeeten, dat daar

op volgde een dunne afgang; zoo dat ik wel vyf ofte

fes malen op ecnen dag afging; en ook wel, als ik ge*

looden vet Vlees quam te eeten.

Uyt defe voorvallen oordeelde ik, dat defe afgan-

gen hier door veroorfaakt wierden , dat te veel Gal op
eenen tyd in den darmgeftort wierde; door welke fchar-

pe deelen de darmen 200 geprikkelt ende toegeneepen

wierden , dat ze de Chyl oncydig uyt het lighaam wa*
ren flootende.

Alzoo voorleden jaar in den winter , fonder dat ik

eenige van de verhaalde fpyfenhaddegenuttigt, om de

fes a agt dagen my weder een fehielyke doorgang van

de Chyl door de darmen over quam; zoo nam ik voor,

zoodanige uytgeflooten Chyl door het Vergroot-glaste

befchouwen; als wanneer ik fag een onbedenkelyk groot

getal van platte deeltjens , die van een uytnemende
dunte waren ; waar van de langüe ontrent twee hair-

breeten van ons hooft lang , ende ontrent half zoo
brcet waren ; ioopende beyde haare fydcn paralel:

cndc
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ende de daar tegen overftaande korte fyden liepen mede
wel paralel ; maar fy Jiepen fchuyns, zoo dat haat cyn-

den een fcharpen en een botten hoek hadden.

Defe te famen-geftremde deelen waren van verfchey-

de grootheden , waar van de breetfte niet brcedcr was
als een dik hair van een Mans kinne : ende onder de

gefeyde deelen hebbe ik 'er een gefien , dat zoo dik

was , als breet.

Defe deelen waren in 200 een groot getal , dat ze

de gantfche ftofre in ons oog geel maakte ; en de meefte

deeïtjens waren van zoo een fchoonegeelagtige coieur,

dat ze het gout in coieur als overtroffen. Maar die

geene die wat dik waren , hadden zoo een fchoone

coieur niet. Vorders konde men aan de ftofre geen

coieur bekennen , ende ik fag onder anderen daar in

leggen kleyne ftukjens van fchorilen van tarwe;

ende eenige korte hairtjens die aan het eynde van de

tarwe (taan; welke deelen ik vaftftel dat in de ingewan-

den niet te verbryfelen fyn: en ten ware ik niec anders

als gebuylt broot en fpyfde , ik beelt my in , dat ik veele

fchorflen van de tarwe , die \vy femelen noemen , in

den afgang foude vinden.

Op andere dagen , als myn afgang wel gebonden was

,

befchoude ik tot twee diftinkte malen foodanigen af-

gang ; en ik fag maar eenige feer weynige van de ge-

ïèyde geele deeïtjens ; maar de omleggende ftofre was
geelagtig; zoo dat ik my inbeelde, dat de geelagtïge

niet geiTremt was in foodanige platte figuurtjens , als

hier vooren is verhaalt; ende dus geen vermogen had
om met haare fcharpe hoeken de ingewanden zoo te

prikkelen , dat ze een ontydige voortitootinge te weeg
konnen brengen. Ccc Ais-
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Als mede nam ik met defe waarneminge in geda^*

ten dat , wanneer Gal , uyt de Gal-blaas in den darm

geftort , niet en ftremt , ende onder de Chyl als een

vloeybare ftoflè fynde , defe Gal nevens de Chyl

tot het lighaam overgaat ; ende dat fulks gefchieden-

de , die fiekte word verwekt , die wy geelfugt noe-

men.

Na dc(c ben ik wel een maant feer hardiyvig ge-

weeft ; zoo dat ik wel twee dagen en ook langer wag-

tè , eer dat ik , ende dat met moeyten , eenen afgang

hadde , fchoon ik in dien tyd tweemaal vet gerookt

vlees hadde gefpyft.

Ik befchoude nu weder de afgaande ftoftè , die hard-

agtig en van een donkere coleut in 't oog was : maar

met water defelve van een fpreyende, fag ik» daar ze

feer dun lag , dat ze een geelagtige coleur hadde.

Ik befchoude het gefeyde door het Vergroot-glas,

en ik fag ook veel van de gefeyde geelagtige ftoffê, diQ

ik my inbeelde dat uyt de Gal voortquam.

Dog met dit onderfcheyt , dat gelyk als de vooren

gefeyde deelen dun, en meed met eenfeharpeneneen

botten hoek aan de eynden waren verficn; zoo waren

veel e van defe geele deeltjens zoo lang als ze breet

waren; ende daar by hadden ze geen fcharpe hoeken,

ende waren ook vry dik , zoo dat eenige by na zoo

dik als breet waren : andere hadden een fcharpen en

een botten hoek. Dog deie Iaatfle waren wel twee-

maal zoo lang als breet ; ende hadden ook dikte , de

eene meerder als de andere; ende de meefte hadden haar

eynien platagtig. <Jok hebüe ik 'er wel gefien , die

meer als tweemaal zoo lang als breet , ende daar by drie-

fydig
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ig waren. Vorders was de flofïè befet met feer veel

zaatjens van Aartbeyen ; dat my niet vreemt voor-

quam; alzoo ik doorgaans in dit Sayfoen van 'tjaar, op
het iaatft van de maaltyt , Aartbeyen was nuttigende.

Ik hebbe over veele jaren de Geien van Oiïen, Kal-

veren, Schapen, en Varkens befchout; om te mogen
ontdekken eenige, fout-deelen in defelve. Maar hoe
menige onderfoekinge ik daar ontrent hebbe .gedaan;

200 hebbe ik geen de minde fout-deeltjes ontdekt ; om
dat 'er geen te famen-ilremminge gefchiede : hoewel
het by my vaflftont, dat de Gallen met veel Sout be-

laden waren: dog lbo kleyn dat ze voor my niet te ont-

dekken waren: te meer, om dat ik my inbedde, dat

het Sout van de Gal , die doorgaans uyt de Gal-

blaas in de darm werd geftort , zoo een prikkeling

in de darmen verwekt , als het Sout in de Gal , wan-
neer ze in den darm komt, door een doffe die het al-

daar ontmoet, in fcharpe dcekn ftremt: waar door de
Chyl in de darmen ookgevordert , en als weggeftooten

werd na den afgang.

Myne gedagten daar ontrent weder latende gaan

,

zoo beelde ik my in , dat de Gahblaas niet doorgaans

de Gal in den darm ftoit , cm dat ik onderftel dat,

zoo de Gal doorgaans in den darm wierd geftort, de

ingeftorte Gal den darm door haarefcharpigheyclchade

foude toebrengen.

Want vaftgeftelt fynde, dat de darm niet doorgaans

met Chyl is beladen; dit zoo fynde, zoo bevinden wy,
daar de darmen fonder Chyl fyn, dat defelve haar toe»

nypen , nemende de gedaante aan , die zy hadden

,

eer dat de Schcpfels geboren waren.

Ccc % Wan-
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Wanneer nu geen fpys in de Mage is , en bygevolg

ook , geen fpys in den darm naaft de Maag gelegen,

200 nypt aldaar de darm fig toe , en te gelyk ook de

mont van de Gal blaas : ende dus wort belet , dat de

Gal niet in den darm wert geftort , als 'er geen Chyl
in den darm is; ende als ik voor defen den mont van de
Gal-blaas befchoude , fag ik dat in defelve als twee

lipjens tegens malkanderen waren aanleggende ; welke

gefchapenheyt , ik my inbeelt , dat alleen ftrekt om
dati als de darm fig fluyt , de lipjens fig zoo fouden

toenypen , dat de Gal-blaas geen Gal in den darm
kan ftorten.

Myn verfoek is dat U E: Hoog-geagte Heeren my
mi goede gelieft te nemen , dat ik myne gedagten

kome voor te Hellen , en ik fai na veele agtinge bly-

ven, enz.

ANTONÏ van LEEUWENHOEK,

XL.



XL. BRIEF.
Bemerkingen op de Eyeren , en Eyerfchalen. •

Het Flies , «1/4» binnen tegen de Eyerfchalen aanleggende , &>

^^/ uyt lange , rf»»»* , door malkander kopende deeltjens
f

mz>. Het binnen-vliesje , 't welk het wit van 't Ey om~

vangt , is van 't z>elfde maakzel. Zoo een Vlies bejïaat ten

minfie uyt acht op een leggende vliezen. Eenige vaatjens

ofJiriemtjens van het Vlies , 't welk de Eyer/chaal van

binnen bekleedt , fchynen in de Eyer/chaal in te gaan. Zo§

fchynt de Eyerfchaal dan uyt het gemelde Vlies gemaakt te

worden : en daarom is het wonder dat diefehaalzooferk is.

Kleine deeltjens van de Eyerfchaalen in een droppel üzyn

geplaatfi. Op dien azyn quam een vliesje ; waar ender

veele Zout- deeltjens , die hier befchreven worden , gefiremt

lagen. Uyt de ge/Halte van die Zout-deeltjens word be-

flooten , dat de Eyerfchalen uyt een vafi Zout , 't welk niet

ligt ontdaan kan worden , befiaan. Voor het gloeyend

maaken van de Eyerfchalen bevonden , dat ze zoo een Zout

behelzen. Eyerfchaal in een fmeltkroesje gebrand , en 'm

't water gefmeeten , heeft veele zouUckelen uytgelevert

;

Zoo dat 'er verfcheyde vliezen na malkander op het water
quamen. Byzondere en onderfiheydene maakzels offgun-
ren van die zout'deelen, Krijlallyne gedaante van dezelve

deelen ; welke gedaante zy , uyt het water genomen zyn*

de , verliezen - en waarom. CManier om die zouudeelen

haare krtft&llyne gedaante te doen behouden , door middel

^a# regenwater, Vergeeffche moeite gedaan , om defiguur

Ccc 3 van
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van de klcynfle zout-deelen te ontdekken. Het is echter

iz\iarfchynlyk dat ze de figuur van de grootere z>outdeelen

hebben. Waarom de Eyerfihalen uyt z>oo veele zout-deelen

bejlaan. De fchulpen der Viffchen zyn ook vol van vafi

Zant. Of de Oevers niet ongezond zyn voor graveelige

menfchen.

Delft den ip. Augufty T71 7.

AAN MYN HEER EN NEEF,

xJMr. Jdrtaan Swalmius \ Advocaat voor den

Hove van Hollant.

IK hebbe uyt UE: fèer beleefde fchryvens gefien dat

UE: in'tfpyfen van een Hoender-eyfyn gedagten

hadde laten gaan op het t' famen geftei van de harde

fchors ende het vliesje dat van binnen tegen de harde

fchors aanleyt, enz. Met byvoeginge , of ik daar

ontrent wel eenige onderfoekinge hadde gedaan.

Hier op fal ik tot UE: feggen , dat ik niet alleen'

myne gedagten daar ontrent hebbe laten gaan ; maar

ook getragt , zoo veel my doenlyk was , ae ingefcha-

penhcyt van de gefeyde deelen my voor de oogen te

Hellen. De aanteekeningen, die ik daar van gehou-

den hebbe , fyn de volgende.

IK hebbe meermalen myne gedagten laten gaan

op de harde fchors van de Eyeren , die wy eyer-

fchalen noemen ; hier in beftaande , hoe het te be-

grypen is , dat in zoo een korten tyd , als wy aan

de
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de Hoender- en andere Eyeren komen te fïen , defcha-

len zoo eene hardigheyt aanneemen ; tot zoo verre , dat

eenig;e weynige Hoenderen twee Eyeren op eenen dag

komen te leggen ; maar te meer , om dat men aan

de Eyerfchalen geen plaats kan ontdekken > waar de

Eyerfchalen haar begin, ofte eynde hebben.

Ik hebbe verfcheyde malen het Vlies , dat van bin-

nen tegen de Eyerfchaai van de Hoender-eyeren aan-

leyt, afgenomen j ende het felve door het Vergroot-

glas befchout , ende bevonden dat het felvige uyt

door een loopende uytnemend lange dunne deeltjens

was bellaande: waar van eenige boven andere indik-

te waren uytfteekende ; welk toeftel niet is te be-

grypen , ten fy men het gefigt daar van heeft. Als

ook hebbe ik befchout het Vliesje binnenwaarts leg-

gende , dat het wit van het Ey omvangt, en hebbe

het felve van maakfel bevonden als hier vooren is

gefeyt.

Vorders hebbe ik getragt om, was het doenlyk,

te ontdekken hoe veel Viiefen of Membranen zoo

een Vlies dat wy met het bloote oog komen te be-

schouwen , en voor een enkeld Vlies aanfien , dik was

:

dog ik hebbe my felven niet konnen voldoen , wat

devoiren ik aangewent hebbe. Alleen moet ik fèggen

dat het Vlies ten minilen uyt agt op een leggende

vliefèn was bellaande.

Wanneer ik het dunne Vliesje, dat van binnen te-

gen de Eyerfchaai is aanleggende . daar van was af-

fcheurende , lag ik dat veele feer dunne vaatjens of

ïtrienujens waren afgebrooken

-

5
die ik vaftitelde, dat

voor een gedeelte tot in de Eyerfchaai hadden inge-

gaan ;
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gaan : want als ik na myn vermogen het binnenfté

van de Eyerfchaal voor hec Vergroot-gias plaatfte %

bevont ik het feive te beftaan uyt rontagtige deelen

,

die omfet waren met uytnemend kleync gaatjens : in

welke gaatjens t beelde ik my in , de aderkens ofte

ftriemt^ens van het Vliesje waren geplaatft ge-

weeft.

Uyt welke ontdekkinge ik my inbedde , dat de
Eyerlchaal uyt het Vlies van het Ey wierde gemaakt.

Dit zoo fynde, zoo was voor my niet te begrypen,

hoe foodanige Eyerfchaal tot zoo een vaft Iighaam

,

ende dat in 't Iighaam van het Dier, kan werden ge-

maakt , dat niet alleen Iterk genoeg is tegen de hitte

van kokent water; maar ook om in pekel te leggen

,

ionder ontdaan te werden.

Als ik op fuyvere glafen eenige kleyne ftukjens

Van de Eyerfchaal plaatfte , ende dat yder in een

droppel azyn ; zoo fag ik dat 'er als van de Eyer-

fchaal voortquam een groote menigte van leer kley-

ne lugt-bolletjens. En als ik defelve zoo vier-en-

twintig uuren hadde laten (laan , fag ik dat 'er op den
azyn een Vliesje was gekomen ; ende dat onder dat

Vliesje een groote menigte van zout-deeltjens lag

geflremt , die meeft langwerpig waren , hebben-

de vier regte hoeken ; ende de breete der meefte was
niet wel zoo breet, als de diameter van een hairvari

van ons hooft : ende eenige weynige hadden geert

regte hoeken ; maar de korte lyden waren fchuyns

toeloopende : ende daar by waren eenige, "zoo veel

het my toefcheen, wel half zoo dik als breet, ende

Zoo helder als kriftal.

U/C
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Uyt welke waarneminge ik vaftftelde, dat de Eyer-

fchalen voor een groot gedeelte uyt zoodanig valt Sout

beftonden , dat niet ligt konde ontdaan werden.

Ik hebbe een kleyn gedeelte van een Eyerfchaal op
een Houts-kool geleyt, om het felve feer gloeyend te

maken. Dog de ftukjens van de Fyerfchaal fprongen

zoo weg, dat ik maar eenige feer weynige was behou-

dende ; die ik egter in 't water , zoo gloeyende als ze

waren, liet vallen; en ik fag, dat die geene, die fèer

wit verbrant waren , aanlkmts in een witte kalkagtige

ftofïe ontdaan wierden, ende dat geen minuittyis ver-

loopen was , of daar quam zoo een t' famen-ftremminge

op het water , als of het een Vliesje was ; dat ik 'er

afnam, en door het Vergroot-glasbefchouwende, bleek

my dat het een vaft zout was j waar van de zout-deelcn

,

die uytnemend kleyn waren , zoo vaft aan een waren
geftremt , dat 'er geen figuur aan te bekennen was.

Vorders nam ik ontrent een halve Eyerfchaal , endc

die dede ik in een kleyn fmeltkroesje , ende ik fettehet

felve in een turfvuyr, en ik dekte het met een koper

plaatje, op dat 'er geen as in vallen foude; en dat zoo
eenigen tyd gioeyend hebbende gellaan, vernam ik dat

de Eyerfchaal deelen fvvartagtig waren, Dcfe Eyerfchaal-

deelcn leyde ik weder op een houts-kooi , en ik bragt 'er

een ftraal vuyrs door een vlam van een feer dikke was-

kaars op ; waar door defelve feer wit branden, en ik

liet ze in foodanige gloet in 't water vallen : ende aile

de deelen van de Eyerfchaal , die geen witte gedaante

hadden aangenomen, bieeven in haar geheel; ende die

feer wit waren geweeft , verbryfdden in feer kleyne

deelen : en daar by was de verbryfeide ftoüFe 200 wit

Ddd ajs
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als kalk mag wefen. Op dit water quamen, binnen den

tyd van een vierde van een minuit, zoo veele zout deelen

,

dat liet een ganfch Vjies verbeelde dat blinkend was.

En ichoon ik de zout-deelen van het water afnam , zoo
quamen korf daar aan weder zout-deelen op de opper-

vlakte van het water dremmen : en fchoon ik dat tot vyf

a fes maaien afgoot , en weder ander regenwater op de

witte dofrè goot , zoo quam telkens weder een te famen-

ftremminge op de oppervlakte van het water.

De eerde zout-deelen , die ik van de oppervlakte

afnam , waren feer kleyn, en zoo aan een vereenigt,

dat men geen de minde figuur daar aan bekennen kon-

de. Dog doen de zout-deelen wat minder dremden

,

waren 'er veele grooter zout-deelen : waar van eenige

feszydig, andere driezydig, en veele vier zydig waren

;

en dewelke voorts zoo veele byfonderefiguuren hadden,

als men dg foudekonnen inbeelden; ende daar by meed
alle zoo helder als kridal, dat een groot vermaak was,,

zoo veele byfondere maakfels te den. Maar als defelve

uyt het water waren , ende de waterige vogt van de-

felve was weggewafemt , verbeelden de zout-deelen,

daar ze veel by een lagen , een witte dofïè , ende de

kridalligheyt was weg; zoo dat ik aan een ander foo-

danig vermakelyk gedgt niet kond^ mededeelen.

Ik bcelde my in, dat het wegwefen vandekridalyn-

heyt alleen veroorfaakt wierde , om dat de geleyde

zoutdeelen befet waren met eenWaterige dofïè; welk

water nog beladen was mer vad Sout ; ende dat de
waterige dode wegwafemende , nog leer veele kleyne

zout-deeltjens op de eerll geftremde zout-deelen drem-
den, 't welk de doorichynentheyt der felve beleue.

Üni
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Om my felven hier m te voldoen , 200 nam ik de
zout-deelen , 200 als defelve op de oppervlakte van

het water geftremt lagen , af; ende ik bragt ze in fuy-

ver regenwater ;. en na dat defelve eenigen tyd daar in

gelegen hadden, nam ik 2e uyt het water, en ik plaat-

ite die op een glas ; en wanneer dit water was weggew,a-

femt , behielden veele van de verhaalde zout-deelen haar

kriftallig wefen voor eenige dagen.

Naderhad nam ik een glafe Tube , van ontrent de

dikte van een Swanefchagt ; ende ik dede in defelve

eenige 20iit-deelen , die ik van de oppervlakte van het

water nam; ende ik goot op defelve fuyver regenwater,

tot 200 verre dat het water ontrent een duym in de

Tube {tont-: ende doen bragt ik het boventte van de-

Tube, daar geen water was, in een ftraale vuyrs; tot

200 verre dat de Tube aldaar toefmolt; metditiafïgtc

om te fien , wanneer de Tube dus toe w-as , ende de ge-

mene lugt by de 20Ut-deelen niet konde komen, of niet

de 20ut-deelen hare kriftalligheytfouden behouden, ge-

lyk gefchiede : ende dat maar voor den tyd van ontrent 14
dagen ; als wanneer de zout-dcelen zoo ontdaan waren

,

ende dat in zoo kleyne zout-deeltjens , dat men aan meed
alle der felver figuur maar duyfterlyk konde bekennen:

dog de zout-deelen , die op den grontende onder water

hadden gelegen , hadden netter haar figuur behouden.

Ik hebbe voor my alle bedenkelyke middelen in 't

werk geftelt om , was het mogelyk , de figuur van de

kleynfte zout-deelen die te famen ftremden te ontdek-

ken: ende tot dien eynde een fantsgrooteuytgebrande

Eyerfchaal genomen , ende die geplaatft in wat meer-

der water ; ende dan de zout-deelen , diQ rondomme dac

Ddd % kleya
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kleyn gedeelte Eyerfchaal geftremt lagen , met groot®

opmerkinge befchout. Dog om der felver onbegrype-

lyke kleynheyt , konde ik aan defelve geen hoeken be-

kennen ; hoe wel ik vaftftelde dat ze hoeken en gladde

zyden hadden; ende dat de deelen, die in 't water fyn,

eenigfmts beletten» dat ik d'iQ niet en konde bekennen j

ende dus eerder na een rond , dan na een zydige figuur

hellende my voor quamen. En ik beeld my , fchoon foo-

danige zout-deelen duyfent milionenen maal kleynder

fyn dan een grof fant is , dat ze egter de volmaakte

figuur hebben , die wy aan de grooter komen te iïen.

Als wy nu bevinden, dat in alle Gevogelte Eyerfcha-

len gemaakt werden, ende daar by vaftftellen dat alle

de Eyerfchalen voor het meefte gedeelte uyt een vaft

fout fyn beftaande , dat moet men hier aan toefchryven

,

dat eenige Vogelen uyt Vis en Groente haar voetfel halen,

en andere weder uyt Zaaden ; ende ook eenige Vogelea

,

die men Scharp- of Roof-vogelen noemt, haar voetfel

van Vlees halen : 't welk alles befet is met vafte zouten.

Sien wy Schulp vifïen , wat is 'er een vaft fout in de
Oefters? Want haare Schulpen werden uyt de Vis ge-

maakt, ende hebben feer veel vaft fout in. En zoo is

het ook gelegen met' de Schulpen van andere Viflen.

My gedenkt niet , dat ik de Heeren Genefers het

Oefter eeten hebbe hoorèn verbieden aan die geene die

met graveel fyn gequelt: maar wel verfcheyde andere

fpyfen ; voor welk verbot ik geen agtinge heb; daar de

fteen der Blafen en Nieren , die ik onderfogt hebbe,

voor een gedeelte uyt een vaft fout fyn beftaande.

Ik fal afbreeken, enz.

ANTONI van LEEUWENHOEK.
XLL
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XLI. BRIEF.
Zaad^ ballen van eenen Ram onderzocht. Geoordeelt dat die

Ram onbequaam ter voorttedinge zoude geweefl zyn ; om
dat 'er geen Viertjens in

y

t afdraagende zaadvat gevonden

wierden. Andete Rams- ballen onderzocht : en ontelbaare

levende Diertjens in het zaad gevonden. De afvoerende

zaad-ballen noch verfcheide maaien onderzocht. De Schry-

ver bevindt dat hy te vooren gemifi heeft, oordeelende dat

het afdraagende zaatvat niet anders was als een buys , de

zaadvaten in zich befluytende. Het geen hy voor opgejlo-

tene zaadvaten had aangezien , zyn maar vouwen va?z

het zaatvat. Waar toe die vouwen dienen. Zoo een zaat-

vat afgetekend. De ommetrek , ofrok , van het zaad»

vat aangewezen. fVaar toe die rok dien/lig is, en hoe

dat hy de voort(loding van het zaad kan bevorderen. Bet

zaadvat fchynt zich te konnen toenypen , om het voort'

zetten van het zaad te bevorderen. Vordere bemerkingen

pp de gejlalte van het zaatvat. Hoede afgefnedene deeltjens

van het zaadvat , natgemaakt zynde , naar een trechter

gelykcnxjn de reden daar van. Emtge onbekende vaten,

die waarfchynlyk bloedvaten zyn. De Epididimis , en de

vaten van dezelve > befchreven. Die vaten leggen darms-

gewys gefchikt : en zyn weder , zoo veel men ontdekken

.
kan

, gevult met darmsgewyze deelen , daar de Dier
t
jens

in opgefloten leggen. Het onderfcheid tuffchen het maakzel

van de Zaad bal en van de Epididimis Aangewezen. Ia

de gezeide deelen , hard ingedroogt zynde , eene opening ge-

zien. Dier
t
jens uyt het zaad van een Rzm afgebeeld;

Duyzend mühoenen van zoodanige Diertjens , by den ande-

Ddd 3 rm



&t ANTONI van LEËUWENHOEKS

ren leggende , zouden de grootte niet halen van een Geersje s

ofMojierd-zaatje. Diertjens m het watergezien , die niet

grooter waren als het uyterfte van het ftaartje van zoo een

Zaad-diertje. Be ftaartjens der gemelde Water-diertjens

hebben zoo wel Trekkers en Mufcuh , als by. voorbeeld die

van de Rotten en Muyzen : en hebben ook zoo wel werk'
tuygen om zich te beweegen , als grootere Vieren. Het
zelve op de Zaad-diertjens toegepaft.

Delft den 16. Augufly 1717.

AAN DEN HOOGGELEERDEN ENDE
WYD-VERMAARDEN HEER

,

Ven Heer Herman Boerhave ± A. L. M Philofoph: en

Medici Doctor ; ProfeJJor der Kruyd-hmde , en

Fraclicus der Meduyne in de feer Ver»

maarde Academie te Leyden.

Hoog-geleerde, en Wyd-vermaarde Heerc,

IN 't begin van de maant July defes jaars bragt men
tot my twee Rams zaad ballen , die ontrent 200

groot waren als een Okker-noot met haar groene baft

;

met byvoeginge , dat beyde de Ballen in 't lyf hadden

gelegen ; ende men noyt gefien hadde dat twee zaad-

ballen in 't lyf van een Schaap hadden gelegen ; maar

wel een zaad-bal ; ende dat ze niet beter en wiften,

of het was een gelubden Ram , die men een hamel

noemt ; als lynde meer dan agtien maanden Out.

Ik ontlede de zaad-ballen , als fynde ongemeen kleyn

:

dog
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dog ik konde nog in 't afdragende zaad-vat , nog iti

de Epididimis geen deel ontdekken , dat na eenig

Diertje was gelykende; waar uyt ik befloot, dat defe

Ram nier bequaam foude fyn geweeft tot de voort-

teelinge. En omme my daar in te voldoen, liet ik

aan den Eygenaar van deii Ram vragen , of delelve

wel geruft onder de Schaapen hadde geloopen.; waar
op men tot my feyde van ja.

Eenige dagen daar na brengt men tot my twee zaat-

ballen van een Ram , die men fèyde dat twee jaren

out was. Dit quam my vreemt voor , zoo een oude
Ram te flagten : maar men fèyde naderhant tot my

,

dat men den Ram onder Schaapen hadde laten loo-

pen, die ontrent December des voorleden jaars jonge

Lammen hadden voortgebragt ,, en van dewelke men
weder jonge Lammeren tegen toekomende jaar ver-

wagte.

Defè zaad ballen opende ik in de Epididimis , en ik

bragt zoo veel van het Mannelyk zaad , als op de

punt van een mesje konde leggen , voor het Ver-

groot-glas ; ende ik fag zoo veele bewegingen van

de Diertjens , die duyfenden verfcheyde kourfen

namen , ende zoo quamen te derven , dat het ver-

wonderens waardige geligt met geen montoftepenne

is te verhalen : ja feifs bleef ik met myn gefigt daar

op zoo" ftark en lang fien , dat myn gefigt moede
witrd. Zoo dat ik voornam de Diertjens , zoo als

die in de beweginge geltorven fyn , ende wat wegen

fy genomen hebben, voor eenigen tyd voor het Ver-

groot glas te laten daan , om het aan eenige Weet-

geerigen te konnen vertoonen, 2

Vor-
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Vorders ontlede ik na myn vermogen veelmalen

;

en op verlcheyde tyden , de afvoerende zaad vaaten,

om te vernemen of defe laatfle ontdekkinge met de
voorgaande waarnemingen over een quam. - Ende ik

hadde op eenen tyd wel vier-en-twintig Hukjens van

het afdragende zaat-vat voor Vergroot-glafen (taan;

en ik bevond dat ik in myne voorgaande waarnemin*

ge quam te miffen; hierin beftaande, dat ik te voo-

ren geoordeelt hadde , dat het afdragende zaad-vat

maar een buys was , waar in zaad-vaatjens lagen.

Nu moet ik leggen , dat het een, afvoerent zaad vat

is ; ende dat het geene ik voor vaatjens , die in't vat

lagen, hebbe aangefien, alleen maar plooyen ofvou-

wen fyn in 't zaad vat ; die alleen , beek ik my in

,

gefchapen fyn, om het zaad vatopveeleplaatfentoe

te nypen ; om door fuik doen de voortilootinge te

bevorderen.

Ende om een beter bevattinge van het zaad-vat te

geven , hebbe ik het afvoerende zaad- vat , zoo als het

overdwars was doorfneden , metdefleifsommeleggen-

de flrengen , en rok , en zoo als het ons bloote oogé

te vooren komt, en voor het Vergroot-glas Üont

,

laten afteykenen, als Fig: i. tuffen A. ende B, is aan-

geweien.

De gefeyde Fig: i. AB. of het zaad vat hebbe ik,

zoo als het felve voor het Vergroot-glasilont, laten

afteykenen ; zoo als in Fig: z. met C D E F G. den om-
metrek ofte defTeifs rok wert aangewefen.

Defe rok fchynt niet gefchapen te iyn , om het

zaad-vat in fyn lengte ftarkte toe te brengen ; nadc-

maal die deeien , waar uyt de rok voor het meeftc
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gedeelte is beftaande, niet in de lengte, maar in de

ronte. van den rok leggen ; die ook door den Teyke-

naar, zoo als hy defelve gefien heeft, fyn nagevolgt;

waar uyt wy konnen befluyten dat , wanneer over-

vloet van zaat in't zaad-vat is , aan den buytenrok eene

meerder uytrekkinge daar door wert aangedaan ; ende

dat de rok buyten de gemeene ruft ofte geflalte fyn-

de , aan defelve een toenypinge te weeg word ge-

bragt: ende dus eenige vorderinge van de voortftoo-

tinge van het Zaad komt te gefchieden.

In de gefeyde Fig: x. wert met HIK. aangewefen

het regte zaad-vat ; waar in aangewefen werden ver-

fcheyde ftriemtjens , die in de lengte van het zaad- vat

loopen ; en die my veelmalen diervoege fyn voorge-

komen , ais of het zaad-vat zoodanig was gemaakt

dat het aldus konde toenypen , dat 'er geen hollig»

lieyt overbleef; ende dus mede bevorderde de voort»

flootinge van het Zaad : ende wanneer het zaat-vat

open was , bleven van binnen in 't zaad-vat de vou-

wen, die defelve in de toenypinge hebben gehad.

Ik hebbe ook meermalen gefien , hoe dun ik de af-

dragende zaad - vaten van verfcheyde Rammen aan

flukken quam te fnyden ende voor Vergroot glafen

te flellen, dat het zaad-vat feer naeuw en als toege»

vouwen bleef leggen , zoo dat men foude oordeeien

,

dat het vaatjens waren , die het zaad-vat volden.

Ook heb ik doorgaans waargenomen dat , als ik

een zoo genoemt zaad vat , dat droog was, aanfchyf-

jens hadde gefneden , ende dan defelve weder nat

maakte , de deelcn van het zaat-vat met de omleg-

gende deelcn zoo uytfetten , dat het niet na een

£ee platte
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platte fchyf ; maat na een tregter was gelykende;

zoo uytpuylende was het zaad- Fat aan de eenelyde,

ende zoo een hoiligheyt hadde het aan de andere fyde.

En wanneer men zoo een deel met de hoiligheyt voor

het Vergroot-gias plaatfte , verbeelde het een per-

fpe&yf : fynde het afgefnedene zaat vat , in Fig: z.

met HIK. aangewefen , doorgaans aan de eene iyde

wyt , en loopende in fulke dunne fehyfjens aan de
andere fyde naeuw en byna toe ; ende ook eenige

ganfch (zoo het my toefcheen) toe. Uyt welk gefigt

my in gedagten quam hoe de Vliefen , die in de

fchagten van onfeSchryfpennen fyn, onder wyd, en

boven fèer fpits fyn toeloopende ; om alfoo, beeld

ik my in , de fappen van het eene Vlies in het andere

te (torten ; en zoo te ügter de fappen voort te floo-

ten. Of dit mede plaats heeft in de afvoerende zaad-

vaten van de Dieren , dat ftaat te onderfoeken. Wat
my belangt , ik heb veelmaal de afdragende zaad-

vaten in haar lengte doorfneden; maar niet dat aan-

merkens waardig w7as daar in konnen ontdekken.

Wat nu de vaten aangaat , die in Fig: k. met
O PQR S T. werden aangewezen , nebbe ik niet kon-
ncn. oordeelen , wat dat defelve mogten toe , ofte

afvoeren; alhoewel ik naderhant my inbeeldedatheü

bloet-vaien fyn.
' Maar diQ geene , die Fig: z. by V.

werden aangewefen , dat iyn twee bloet-vaten.

Vorders hadde ik een fèer kleyn flukje van de Epi-

didimis voor bet Vergroot glas geftelt , op dat men
een verbeelding foude hebben van de darms-wyfe
fchikkinge van deelen , waar uyt de Epididimis is be-

gaande ; die alle overdwers fyn doorfneden ; dat Tel-

den
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den gefchiet : want men fnytze ook veelmaal in haar

lengte. Ende ik kan tot nu toe niet anders oordeelen

,

of yder van de zoo, genaamde darms-wyfe vaten fya

weder gevolt met darms-wyfe deelen : welke laatfte

met levende Diertjens fyn gevolt ; die ik federt weynige
dagen uyt de Epididimis hadde genomen van een ouden
en grooten Ram.
Met Fig: 3. ABCD. wert aangewefen een kleyn ge-

deelte van de Epididimis , waar in de doorgefnedene

deelen r
met BCD. aangewefen , in*t indroogen wat

van den anderen iyn gefcheyden ; die anders in haar

natuurlyken ftant leggende aan den anderen fyn ver-

eenigt.

Wyders hebbe ik een kleyn gedeelte van de fooge-

noemdè zaad bal, voorliet Vergroot-glas (taande , la-

ten afteykenen; op dat men het verfchillende t'famen

Hel tuffen de zaad-bal ende de Epididimis foude kon-
nen flen ; als hier Fig: 4. met EF GH. wert aangewe-

fen : welke deelen , nageteykent fynde , aan malkan-

deren gelegen hadden ; maar droog fynde , haar mede
van een gefcheyden hebben.

Ook hebbe ik veelmalen gefien dat, als de gefeyde

deelen hart indroogden , verfcheyde in 't midden een

openinge hadden , waar van twee foodanige in Fig. 4,

met F G. werden aangewefen.

, Als ik nu met feer naeuwe toefigt die deelen, die in

Fig: 4. met ftipjens werden aangewefen , befchoude 9

konde ik niet feggen wat deelen dat het waren.

Vorders hadde ik voor het felve Vergroot glas ge-

bragt, daar de figuuren 1. 2. 3. ende 4. door geteykent

iyn t eenige Diertjens fynde van het Mannelyk zaad .

Eee z van
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van den Ram ; cnde hebbe het felvige den Teykenaar In

de hand gegeven; om de Diertjens, die,feyquamtefien,

2:00 af te teykenen , als defelve hem voorquamen ; die

hier Fig: 5-. met 1 K L. werden aangewefen.

Ik hebbe voor defen gefeyt , dat ik foodanige kleyne

Diertjens ia 't water fag fwemmen , dat ze met haar

duyfent millioenen in groote geen grof Sand fouden uyt-

maken. Maar alfoo der tuflèn de grove Sanden een

groot onderfcheyt in groote is ; zoo wil ik liever feg-

gen , de groote van een Geerft-greyntje of Moftert-

faatje : ende feggen dat , by aldien duyfent millioenen

van die kleyne Diertjens nevens den anderen lagen,

defelve de lengte niet fouden bereyken van een Geerft-

greyntje of Moftert-faatje. Ende dit zoo fy nde zoo moe»
ten wy na de Meetkundige regels feggen , dat een GeerftV

greyntje , of Moftert-faatje , duyfent millioenen maal
grooter is als een Diertje: want duyfentmaal duyfent-

maalduyiènt, is duyfent milioenen; en na het afmeten

met myn oog moet ik feggen , dat ik veelmalen Dier-

tjens in 't water hebbe fien fwemmen, welkers ganfche

lighaams dikte , en lengte , niet grooter was als het

uyterfte van een (taartje van een Diertje in Fig: 5. aan-

gewefen.

Als wy defe laatfle gefeyde Diertjens hare (taarten

met bogten fien bewegen , zoo hebben wy redenen om
vaft te (tellen , dat in defe feer kleyne Schepfels hare

(taartjens zoo wel met Leden , Trekkers , ende Muf
culen fyn verfien , als de (taarten van Rotten en

Muyfen.
En dan daar nevens vaftftellen, dat zoo een gefeyt

kleyn Diertje , in 't water fvvemmende , zoo wel met
werk-
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Werktuygen van beweginge is verfienals grooter Dieren

:

en wat al ingewanden leggen dan nog in een Diertje op'

geflooten ! Defe faken overbrengende tot een Diertje

ïVt Mannelyk zaad van een Dier, zoo konnen immers
in een Mannelyk zaad- diertje foodanige liniamenten

opgeflooten leggen , waar uyt het zoo een Schepfel

moet voortbrengen i als daar het van gekomen is.

Ik weet wel dat 'er hoogc Schooien fyn , die niet en

gelooven , dat 'er levende Schepfels in de Mannelyke
zaaden fyn ; maar ik en floor my fulks niet , ik weet
dat ik de waarheyt hebbe. Ik fai onder óqs bly-

ven, enz.

ANTONÏ van LEEUWENHOEK.

Eee 3 XL1L
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XLII. BRIE F.

tJHenigte van Scbelvtffew ,. die in 't Jaar 1716. hier ter

markt gebragt wierden. Reden wadrom de Schehijfen on*

ze kuften zoo naderden. Befchryving van eenige Diertjens
,

die aan de Schehijfen tot aas dienen. De Kabeljaeuw ver-

Jlindt de Schelvis. Overvloed van Garnaat in 't zelfde

Jaar ; om dat ''er veele Schehïffchen in Zee waren , daar

de Garnaat voor vluchte. Die Garnaat echter vergeefs in

de maag van een Schelvis gezocht , en waarom. Sant in

den darm van de Schelvis ; vermengt met zeer veele

dunne , kleine , en heldere deeltjens
t

enz. Die deeltjens

waren geen zout , zoo als de Schryver eerf meende. De-

zelve worden befchreven. In*t zelveJaar wederom veele

Schehiffchen gevangen ; om dat de Schelvifjchen voor de

Kabeljauwen vluchteden , enz. Waarom de Schelvis , die

van Maafiand-fluys hier gebragt word> fmakelyker bevon*

den word als die van de andere Zee-dorpen ter mart

word gebragt : te weeten , om dat de eerfie , gelyk ook die

van Delfs* haven, eenige dagen zonder te eeten in bunnen

word bewaart. Dit heeft ook plaats in de Rivier•vifch.

De Vtffchen , die geen ofweynig fpys in de maag hebben ,

zyn de fmakelykfte. Of de grootfie Haringen de befte zyn.

Uyt de fchobben van de Haringen geoordeelt t hoe oud dat

de Haringen waren. Zoo kan de ouderdom van veele

Viffchen ook uyt de fchobben afgenomen worden. Geen

V'ifch zoo vet als de Haring. In de Kabeljauw en Schel-

vis word geen vet gevonden ; de lever aan een zyde ge*

Jlelt. Van andere Viffchen , die vry oud worden.

Iti
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Delft den i©. Se$temher 1717.

AAN DEN HOOG EDELEN WEL GE-
BOOREN HEERE,

Den Heer Frederik Astman , Baron van Rhede , Vry-Heer

van Renswoude en Emmikhuyfen 9 Heer van Moer*

kerken , Gecommitteerde wegens de Provintie

van Vjtregt in het Collegie van de Hoog-

Mogende Heeren Staten Generaal

der Vereenigde Nederlanden.

N de maant van April ende Mey des Jaars 17 16,

wierd in onfe Stad overvloei van Schelvis gebragt

,

die ons van de Zee-dorpen Katwyk , Schevelinge , en

Ter-Heyquamen: waar van veele onbedorven waren,

die wy Krimp-fchelvis noemen, ende op eenige dagen

zoo goede koop waren, dat ze minder als een ftuyver

het ftuk gekogt wierden. En fulks is ook voor eenige

jaren voorgevallen.

Over de menigte van defe feer fmakelyke Schelvis,

die men doen ter tyd met netten was vangende , daar

die anders met aas die men aan een Vishoek doet

gevangen wort » myn gedagten latende gaan 5 beelde

ik my in , dat 'er een reden moed welen , waarom

de Schelviflchen in fuiken overvloet onfe Zee-kuften

naderden; nademaal een maant ofte twtQ daar na geen

eene Schelvis op onfe kuilen gevangen wi-erde.

ik beelde my felven in , dat de overvloet van de Schel-

viflchen was afhangende van her aas, oftevoetfeJ , dat

ze op onfe &ee-kuften waren vindende.

Hier
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Hier op opende ik verfcheyde magen van de Schel-

viltenen, die men rebbe noemt, en ik bevont, dat ze

vol waren van Diertjens , die de Luyden aan de
Zee-ftranden vvoonende Meutjens noemen; welke
Visjens onder de Garnaat mede gevangen , ende

ook by de Strant -lieden: gegeten worden. De groot-

fle van defe Visjens waren ontrent twee leden van een

vinger lang, ende een fefde deel van een duym breet,

hebbende voor aan het hooft verfcheyde beenagtige uyt-

fleekende deelen , die na het eynde krom waren : ende
de uyterfte eynden waren feer fagte dunne deelen

:

ende ydcr fyde van haar iighaam was verfien met meer
dan twaalf beenagtige werktuygen , waar mede ik my
inbeelde dat ze voortfwommen , ofte op de gront van

de Zee voortliepen. Ende yder van defe werktaygen

beftond weder uyt agt dunne lange deeltjens.

Ontrent twee weeken na de gefeyde waarneminge
befchoude ik weder de magen van de Schel viffchen;

ende ik bevont dat in eenige de magen niet half vol

van de gefeyde Diertjens waren : ende andere hadden
lege magen : ende de Schelvis vangft.verminderde foo-

danig , dat 'er geen Schelvis meer te vangen was. Hier

op vraagde ik aan die geenen, die ons de Vis ter markt
brengen , waarom men nu geen Schelvis vangt : waar

op ik tot antwoort kreeg , de Vis heeft fynen tyd.

Maar wy fouden feggen met het oude fpreekvvoort

;

daar het aas is , vergaderen de Arenden. Vorders

vraagde ik het aan een Koopman , die ons veel Vis ter

markt brengt : die wift my niet anders te feggen , als

dat de Schelvis grager is op de gefeyde Diertjens als

op de Garnaat.

In
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ïn den tyd van de Schelvis-vangfl wierden pok eeni-

ge welgevoede Kabeljauwen gevangen , die ik my in-

beelde dat op onze Zee-kuft alleen gevangen wierden*

om dat defelve de Schelvis vervolgden , om die te ver-

blinden ende defelve tot voetfel te hebben.

In 't begin' van Oótober des felfde jaars wierd aan

onfe Zeellranden ongemeen veel Garnaat gevangen

,

ende grooter in fyn foort, als in de Somer. Dit dedc

my befluyten, dat 'er- weder Schelvis op de Zee- kullen

in Zee was, ende dat de Garnaaden uyt de Zee na de
Zee-ftranden waren vlugtende.

Omme my hier in te voldoen ; zoo liet ik het inge»

want uyt een groote Schelvis tot my brengen , om te

vernemen wat voetfel dele Schelvis hadde gebruykt.

Dog ïk vont de maag ende de darm naad de maag ge-

legen ganfeh ledig, dat my vreemt voorquam.
Hier op fprak ik die geenen aan , die my de Schel»

vis hadde verkogt, en welkers Man mede omte vilTen

in Zee gaat : ende ik vraagde wat de reden hier van

was. Waar op ik tot antwoort kreeg , onfe Viflèrs

( woonende op defe ftads Haven ) werpen de Vis , zoo
ras als ze die vangen , in het bun ; fynde een plaats

'in 't Schip daar de bodem ende fydeplanken wol gaten

fyn , ende het Zee-water uyt- en inloopt: ende komen
alfoo met levende Schelvis aan de wal te koop.

De Schelvifichen , feggenze, iyn zoo ras niet in het

bun ; of fy fpuwen alle het gecne dat ze in de maag
hebben uyt; waar door het water, waar in ze fwem-
men , feer vuyl is.

Ik doorfogt de weynige ftoffè , die al verre van de
maag in den darm lag; ende ik bevond die cendeeiete

F £ £ beltaan
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bellaan uyt een lymagtige ftoflê, vermengt meteenige

kleyne ftukjens van Garnaat, endefeer veel Sant: welk
Sant grover van karn is ais het geene dat aan de Zee-

jftranden is. Dit Sant, na myn gedagten, fal de Schel-

vis, wanneer hy de Garnaat vandengrontinaaft, mede
als opnemen, ende met de Garnaat te gelyk na de maag
fenden. Dit Sant lag vermengt met feer veele heldere

kleyne deelen , waar van veele duyfende deelen kleynder

waren als een Sant , hebbende yder een byfonder figuur,

ende de fyden , hoeken en punten zoo net, en zoo hei-

der , dat geen gefleepe Diamanten , óic \Vy met het

bioote oog quamen te fien , defelve in gladdigheyc

fouden overtreffen.

Dele laatft-gefeyde deelen fiende, heelde ik my in*.

dat het niet anders was dan gemeen fout ; maar ik

vont het ftarker: want als ik die deeltjens eenigen tyd

met regenwater hadde gemengt , ende dan weder be-

fchouwde , fag ik defelve nog \vd ; maar fy hadden
die helderheyt niet : en het fcheen my toe dat ze ten

deele waren ontdaan, ende lagen befet met feer kleyne

deeitjens , die ik my inbeelde , dat zout deeltjens waren ,,

die van haar waren afgegaan ; ende droog geworden fyn-

de weder tot kleynder deelen waren geftremt.

Op het fclve jaar in November , wierde weder voor

ons Lant veel Schelvis gevangen 5 en ik ging aan de

Visftallen om haar ingewant tefienuythalen; ende fag

aan verfcheyde magen dat die ledig waren: maar inde

darmen was nog iet over van haar fpys. Ende alfooop

dien tyd ook Kabeljauwen gevangen wierden , zoo nam
ik in gedagten of de ochelviilchen voorde Kabeljauwen

niet waren vlugtende : en dus veele Schel viffchen ge-

vangen
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vangen wierden : ende eyndelyk de Kabeljauw nader

op onfe Wal komende , die men ook boven gemeen
was vangende, dat deSchelvis voor de Kabeljauw was

vlugtende na onfe kuft.

De menfchen , die van goede fmaak fyn , agten den

Schelvis dien vvy van Ma'aflant-fluys bekomen fmake-

lyker, dan die van 3e Zee-itranden tot ons gebragt wer-

den ; fchoon defelve niet verre van den anderen in Zee
gevangen werden.

Myne gedagten daar over latende gaan , konde ik

rny geen andere redenen te binnen brengen , als dat

men de Schelvis, die men van de Zee-flranden tot ons

brengt, zoo als defelve gevangen fyn, meeflen tyd in

mandewerk agt of tien nevens en op den anderen leyt,

ende zoo laat fierven : die dan zoo doorgaans verkogt

w7orden , alhoewel veelmalen nog onbefiorven tot ons

gebragt werden. Daar in tegendeel de MaaflanT-fluyfïche

VifFers, zoo ras als ze Vis gevangen hebben, defelve in

bunnen werpen ; en zoo hebben ook de Viffers , die van

onfe Stads Have ter V.is-yangfl in Zee varen , bunnen

in haare Scheepen ; fynde groote vakken in de Schee»

pen i vetfien met veele .kleyne gaatjens , daar het Zee-

wrater uyt- en inloopt. Zoo dat zy den Vis levendig

ter markt brengen , na dat een , twee., drie en meer da-

gen , gevangen is geweefl : 't welk de oorfaak wel' is dat

defelve foncier eenig voetfel geweefl fynde, den naam
van fmaakelyker Vis bekoomt.

Wy ondervinden dit aan onfe Rivier-vis s en wel

voornaamentlyk aan de Voorn; dat defelve, als ze in

den Somer eeril gevangen is
,
pnfmakely k is ; en fmaakt

j>a de groente, waar op fy des So.mers afen: maarceni*

FÏf z ge
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ge dagen in korven of bunnen opgeflooten gelegen

hebbende , fyn ze fmakelyk.

Wanneer ik myn oog hadde laten gaan op eenen

Kabeljauw , die een feer dikken buyk hadde , ende dat

van de menigte fpys , die hy in fyn maag hadde , dat

alsdoen Schelvifïchen waren; daar andere, daarnevens

leggende ,
ganfch geen fpys in haare magen hadden

:

zoo vraagde ik daar over aan een out Vis-verkooper,

of defelve geen onderfcheyt tuffchen de Vis van den

Kabeljauw konde vernemen, die dikke buyken hadde;

ende tuflchen die geen fpys in haar magen hadde:

waar op ik tot antwoort kreeg ; de gefloote buyken

fyn beter van Vis : gefloote buyken betekent by haar

die Kabeljauwen , die geen groote Kuyten , anders

Eyer-neflen , nog geen of weynig fpys in haar magen
hebben.

Vorders neme ik de vryheyt te feggen dat men
voor defen tot my heeft gefeyt , als men na fmake-

lyke Haringen fogt , dat men na geen groote , maar

na Haringen van gemene groote moede fien. Dit heb

ik geloof gegeven ; om dat het van die geene quam

,

by dewelke de Haring veel verhandelt wierde.

Dog nu ontrent half July bekome ik een prefent

van groote Haringen ; waar onder een wat meer

dan elf duymen , en andere wat minder dan elf duy-

men lang waren. Defe Haringen waren by uytnement»

heyt vet, en niet te fout 5 en zoo fmakelyk ende mals

als men Haring foude konnen wenfehen.

Ik hebbe veelmalen wel in gedagten geweeft , om de

fchobbens van de Haringen te onderfoeken ; om den

ouderdom van de Haringen , zoo veel myn vermogen
was s
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Was , na te fpeuren : maar telkens fulks nagelaten

;

om dat ik oordeelde dat fulks voor my ondoenlyk

foude wefen , en dat om de feer dunne fchobbens.

Dog om dat de Haring nu zoo groot valr , zoo hebbe

ik van twee Haringen verfcheyde fchobbens door het

Vergrooc-glas befchout ; ende oordeelde aan de om-
meknngen , die op veele fchobbens waren , dat de

Haringen wel twaalf jaren out waren. Gelyk ik ook
den ouderdom van enige Villen , uyt de dikte van

de fchobbens , feer na kan bekennen ; om dat alle ja-

ren op nieuw een fchobbe gemaakt wert , die grooter

is als de fchobbe die het jaar daar te vooren gemaakt
is: welke fchobbens als aan malkanderen vereenigen,

ende dus zoo dik op een leggen , als de Vis jaren

out is, als by my voor defen nog is gefèyt. Ik door-

fnede verfcheyde fchobbens van deie grooce Harin-

gen ; en ik fag boven myne gedagten, hoe dun dele

fchobbens ook waren , dat ze wel tien dik op den

anderen lagen , en aan een andere fchobbe , en ook
van een anderen Haring , konde ik wel een en ook
twee dikten meerder bekennen : zoo dat ik in de

fchobbens van een ende defelve Haring; , te weeten

in der felver dikte ende uytbreydinge , wel een oite

twee jaren quam te milTen ; hoewel ik vaftitelde dat

de Haringen meer dan twaalf jaren out waren. Maar
wat fpys defè Haringen van dit jaar gebruyken,

daar ze zoo vet van waren , is my onbekent. Op an-

dere jaren hebben wy mede wel groote Haringen

gehad , dog dor , mager , en wreet in \ eeten. Ik

weet niet dat eenige ViiTchen die wy ipyfen, en die

de Zee voortbrengt , zoo ver fyn als de Haringen:

F ff 3 daar
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daar men aan de Kabeljauw en Schelvis , hoe fvvaar

ofte dik van vis defelven fyn , noyt eenig vet gewaar

wert; de Levers aan een fyde (lellende.

Dat de verhaalde groote Haringen zoo out fyn

,

dat moet ons niet vreemt voorkomen; want ik heb-

be nu van de Somer een Baars gehad , die geen vol-

komen voet in de lengte zoo met hooft als ftaart kon-

de bereyken ; en ik oordeelde dat defelve twintig

jaren out was ; en een Brafem , die feventien duy~

men lang was , en voor een heelen Brafem doorging

,

was wel vyf-en-twintig jaren out. En een van de

grootfte Kabeljauwen , van dit jaar op de markt ge-

weeft , oordeelde ik aan de groote graat-beenen dat

wel vyftig jaren out was. Afbreekende , enz.

ANTONI van LEEUWENHOEK.

XLIII.
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. BRIEF.
We uytwazemingen uyt onze lichamen door ecnc gelykenis

verklaart. Vet-deelen , die ook uytwaaffcmen , en op het

aangezicht blyven zitten , door het Vergroot-gUs bezien.

De huyd van ha buytenfle en binnenfte der handen , vin-

geren, armen , afgefchrapt , en door het Vergroot-glas on*

derzocht , Geen Jpa at'zie in de huyd, ofdaar zyn vaatjens <

waar door de vocht en het vet uytgéflooten worden. Die

vaatjens met fchobbetjens bekleedt., Wydte van die vaatjens*

Maar door dte vaatjens , alszevoorhetVergroot-glasfiaan^

kan men doorgaans niet zien ; om dat ze toegevouwen

leggen. Andere openingen in de huyd , veel dunder als dte

vaatjens. Hoe d)or de beweeging en wryving de huyd*

voornamentlyk binnen de hand* afflyt ; en de vaatjens daar

door grooier worden. Bewezen dat de vaatjens , die de

huyd uytmaaken , zich toejluyten als ze geen vocht uyl-

flooten : anders zoude de koude en vochtige lucht daar in-

dringen. Een fchoon glas van tyd tot tyd , en minder als een

vierde van een mïnuit gewacht hebbende , tenen het aange-

zicht gedrukt : waar op dan een overgroot getal van zeer

kkyne vet-deelen was te zien. Ee?t mïnuit , en een half

uur erewacht met het alas teven het aangezicht te drukken ;

ongekofelyke menigte van vet'deelen , die de laatfle reize

aan het glas zaten. Een klein gedeelte van de huyd* -met

de gemelde vaatjens , afgebeeldt. Stukjens , met de derde

fneede. van de huyd -yefneeden , enafebeeldt. Andere ftuk-
jens

, met de tweede en derdefneede van de huyd gefee-

den ; waar in de door^cfnedene vaatjens klaarlyk te bekennen

Waren. Groote menigte van zweet-vaatjens in de huyd.
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De putjens ,
binnen in de handftaande, befthouwt, ope-

ningen daar in gezien , en waar toe dienende ? Be vet'

deeten aan het gUs , dat tegen het aangelicht gedrukt

Was , afgetekend. Aanmerking op het groot getal der

vet deelen , en waterachtige vochten , die uyt ons lichaam

aytwaaffemen. De openingen , ofgaafjens, van de huyd
(laan niet altyd open ; maarftuyten üch toe , als ze qeene

ftojje uytvoeren. Hier door word belet , dat 'er geen vocht

van buyten in 't lichaam kan dringen. Stukjens van den

nagel gefneden. Onbedcnkelyk veele zeer kleine openingen

daar in gezien. Die openingen konnen geene vaten ?e-

noemt worden , om dat zegecnefappen overvoeren. Waar-
-9m de vaatjens in de huyd zoo ordentelyk niet fchymn te

kggen. De ongelykhcit van de huyd maakt dat we de ope-

ningen zoo wel niet konnen zien. Bet getal der vaatjens
,

die in eenen duym , in eenen voet , in eenen quadraatvóet
,

in een mans lichaam Jlaan , naar de kunft uytqerekent.

Ook uytgecyfert hoe oud een menfth moet zyn , eer dat zyn
hert zoo veele pols'dagen heeft te weeg gebragt , als 'er

openingen ofvaatjens zyn in zyne huyt. Hoe men zich het

maakzel van de huyt moet verbeelden. De huyt van twee
fpeenen van een Koe dun afgefneden , en opgefpannen : waar,

in de menigvuldige openingen noch klaarder zyngezien ; en

ordentlyker fionden. Het overgroot getal der vaatjens, die

in de huyt zyn^ nochmad aangetoont. Hier uyt is het lirt

te begrjpen hoe dat de kleynfte Schepzels
, de Luys , de Vlooy ,

enz. haar voetzei uyt de huyt der Dieren haaien : als be-

hoevende geene nieuwe gaatjens daar in te maaken ; maar
alleenlyk door de gaatjens van de huyt haare angels heene te

feeken

'

9
en al^oo de kleyne bloed' vaatjens te quetzen.

Ik
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Delft den 17. September 17T7.

AAN DE HOOG -EDELE MEEREN,

LMyne Heeren die van de Komrijke Sociëteit u Londen.

IK neme weder de vrymoedigheyt van defemyne waar-

nemingen , zoo als ik defelve ten tyde van myne
ontdekkinge hadde aangetekent , U E: Hoog -Edele

Heeren te laten toekomen

:

IK heb myne gedagten meermalen laten gaan op de

groote uytwafeminge van de vogt , en vet , die uyt

onfe lighamen werden geftooten , waar van ik voor defen

verfcheyde waarnemingen hadde gedaan : ende hebbe

my felve veelmalen ingebeelt , dat de uytwafeminge

gefchiet op die manier , als of wy in den winter een

ledige blaas hadden , ende defelve volden met warm
water : als wanneer wy fouden Tien , dat rontomme
van de blaas een damp was afgaande; die een gedeelte

van de vogt is, die in de blaas was opgeflooten. Ende
dus beelde ik my in , dat de uytwafeminge van de vogt

uyt onfe lighamen wierde geftooten.

Dog alfoo ik , weynige maanden geleden , twee feer

vermaarde Heere Leeraren ten mynen huyfe hadde,

heb ik de uytgeftootene vettigheden, die ik van myn
aangefit nam , aan hen door het Vergroot-glas laten

befchouwen : want de wateragtige vogt , die uyt het

lighaam wort geftooten , wafemt weg , ende het vet

biyft leggen. Dcfc Heeren fagen met verwonderinge

G g g de
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de menigvuldige vet-deelen. Want een van die Heeren

heeft felfs in fyne uytgegeven Schriften gewag ge-

maakt van de vet-deelen die hy heeft gefien , zoo my
gefeyt wert.

En hoewel ik veelmalen de huyt van myn Lighaam
y

ende die van de Dieren , hebbe befchout door het Ver-

groot glas , zoo hebbe ik niet konnen ontdekken , door

wat wegen defe gefeyde vogt ende vet-deelen wierden

uytgeflooten. Zoo hebbe ik egter in myne hooge Ja-

ren myne huyt , van de rugge van myn hand , vingers

,

en arm , alwaar de huyt dunft is , met een feer fcharp

fcheer mes zoo dun afgefneden , als het my doenlyk

was ; fchoon het Moet op verfcheyde plaatfen daar was
uytkomende ; als ook de huyt van de binnenband ende

vingers , alwaar ik de huyt zoo dik vont , dat ik wel

drie en vier dunne fneden konde doen , eer daar bioet

uyt quam ; alhoewel geen eek in myn handen is , ais

my niet bemoeyende als met het handelen van myne
Vergroot-glafen.

Met dele myne menigvuldige waarnemingen ben ik

nu zoo verre gekomen , dat ik vaftflel , dat 'er geen

fpatie is van het lighaam , zoo verre vvy de huyt met
het oog komen te fien , of het fyn altemaal vaatjens;

waar uyt de waterige vogt ende het vet , in een welge-

fielt lighaam, doorgaans uytgeflooten werden.

Defe vaatjens , die ik gefeyt hebbe dat de opperflc

huyt uytmaaken, ende die nog bekleet. fyn met fchob-

betjens , hebben foodanige dikte, dat, als ik haar dia-

meter Hel drie , zoo is haar openheyt een.

Dog meed alle defe vaatjens , als wy die voor het

Vergroot-glas hebben , leggen als toegevouwen ; over-

een-
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een-komende met de bloet-vaatjens , die wy in het

vlees waarnemen , als 'er geen bloet in de vaten is

:

zoo dat 'er, hoe dun men de huyt affnyt, van vyfen»

tvvintig vaatjens geen een en is , daar men door kan

ïlen.

Met defe vvaarneminge hebbe ik veelmalen bevon-

den , dat ik veel dunder openingen in de huyt fag

,

als de gefeyde vaatjens , daar het vet en de vogtighey

c

uytgeftooten werden ; en waar door ik feer klaar het

ligt konde fien.

Uyt welke waarneminge ik in gedagten nam , dat de

huyt door de bevveginge enwryvinge, diedefelve wert

aangedaan , en wei voornamentlyk de binnenbanden

ende vingers ; door arbeyt dikker werden en ook af-

ilyten ; en dat dit de feer kleyne rokjens fyti , waar
uyt de vaatjens beftaan , die het vet en vogt uyt het

lighaam voeren. Want fetten fy haar binnenshants uyt
in lengte , en flyten fy ook af , zoo moeten daar ook
vaten fyn $ die daar door ook grooter moeten wer-

den.

Ik beek my ook in dat het noodig is , dat defe

vaatjens , die de hayt uytmaken , ïïg moeten roefiuy-

ten , als ze geen vogt uy tflooten : want zoo het anders

waar, zoo foude de vogt en koude iugtindelighanien

geftooten werden; daar wy nu bevinden dat, hoewel
de lighamen der Zee-vaerende luyden cenige dagen meü
fout-water nat fyn, aan hare lighamen egter van het

fout-water geen hinder wert aangedaan.

Vorders hebbe ik in myne eenigheyt verfcheyde ma-
len , een weynig onder het oog , digte by den neus

;

alwaar het aangefigt de minfte aanrakinge ofte afvee»

Ggg z 1 giagQ
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ginge lyd , een fchoon glas voor een oogenblik tegen

myn aangcfigt aangeleyt ; ende de menigvuldige vet-

deelen van het felve door het Vergroot-glas befchout : en
naderhant het glas gereynigt hebbende , die plaats van
het aangefigt met ccncn fchoonen doek zoo ftark af-

gewreven , dat de huyt root was geworden ; ende op
dat geene vet-deelen van den doek weder aan het aan-

gefigt fouden komen , zoo hebbe ik veelmaal den doek
van plaats verwifTelt ; ende t fonder dat 'er een vierde-

deel van een minuit verloopen was , hebbe ik weder
het glas tegen de afgeveegde huyt aangedrukt ; ende

het felve voor het Vergroot-glas brengende , ende be-

fiende , fag ik aan 't glas zoo veele onbedenkelyk

kleyne vet-deelen , dat de kleynheyt en veelheyr van

defelve voor geen menfeh is te gelooven , ten fy hy
felfs het gefigt daar van heeft.

Wyders hebbe ik myn aangefigt weder met een

fchoonen doek afgeveegt , ende wel voornamenriyk

daar ik het glas tegen de huyt foude drukken.

Na verloop van een minuit tyts drukte ik het glas

weder tegen de huyt van myn aangefigt , en ik be-

fchoude het weder, en lag de uyrgcirooie vet deelen,

die van een gefcheyde lagen.

Na defen hebbe ik myn aangefigt weder fchoon af-

geveegt , ende een half uure tyts verloopen fynde,

ende in dien tyd in de fonnefchyn, daar 't nogtanseen

koeie ooiten wint was waeyende
,
gekten hebbende,

fynde op den 13. Mcy 1717. hebbe ik weder het glas

tegen de huyt van myn aanuefigt gedrukt ; en hebbe

met verwjorlderinge gefïen het verwonuerens waardige

vet, dat in diea tyd u>t de huyt was geftootcn.

Al-
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Alhoewel de vaatjens, die de huyt uytmaken , niet

ïn gefchïkte ordre by den anderen leggen , om dat ze

feer gedrongen tegen malkanderen leggen , ende de

huyt feer ongelyk "is zoo met inwendige als verhe-

vene ongelykheden ; zoo hebbe ik egter een feer

kleyn gedeelte daar van laten afteykenen , als hier

met Fig: ABCD. wert aangewefen. De openheden

die de vaatjens hebben, werden alleen met ftreepjes

,

zoo als ze ons in 't oog te vooren komen, afgetey-

kent : waarom de eene om hoog endc de andere

fchuyns loopen, fonder dat ik de leer ongel) ke dee-

len in de huyt fal aanwyfen.

Nu hadde ik ook voor het Vergroot-gls flaan een

tweede ofte wel een derde fnede van de binnenhuyt

van den vinger; want die kan men op debuytenhuyt

zoo van den arm , de hant , ofte tuffen de vingers

niet te weeg brengen , om de bloet-fioriinge die daar

op volgt , alhoewel ik het veelmalen hebbe gedaan.

In dit kieyn gedeelte van de huyt konde ik feer naakt

de vaatjens met der ielver openingen , die aldaar ront

waren, bekennen; endc hebbe ook een kleyn gedeel-

te daar van laten afteykenen , als hier Fig: 2. met

'E F G. wert aangewefen, daar Fig: i.van binnen uyt

de hand is gefnedén : en men doet ook veele fneden

in de huyt eer men fyn genoegen kan bekomen. En

dus fyn de ftukjens van de huyt , waar van ik een

kleyn gedeelte hebbe laten afteykenen, van veele die

voor het Vergroöt-gias itoad n uytgekooien Ik heb-

be veelmaal waargenoomen , dat de vaatjens , die

voor een gedeelte de huyt uytmaaken , op de eene

plaats weï tweemaal 20. groot fyn als op eenandere

Ggg 3
' plaats;
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plaats : ende of Fig: z. E F G. boven van de hand , ofte

van tuffen de vingers , is afgefneden, weet ik niet.

Nu hadde ik een {tukje van de huyt , dat niet van

de eerfte fnede van de huyt was , van het voorfte der

vingeren digte by de nagels , waar van ik de eerfte fnede

hadde verworpen, maar de tweede ende derde ihede

voor 't Vergroot glas hadde geftelt. In een van defe

fneden hebbe ik verfcheyde bruyne ftipjens ontdekt

;

dat waarlyk overdwars doorfnede vaatjens waren;
want ik konde aan eenige vaatjens de openingen foo-

clanig bekennen , dat ik het dag-ligt daar door fag

:

want met de minfte ichuynze fnede ftrykt men dé

vaatjens toe , ende defe waren voor den ïeykenaar
niet na te volgen.

Na defèn hebbe ik meermalen ftukjens van myn
huyt voor het Vergrootglas gebragt ; ende hebbe

niet veel vermaak gefien de feer menigvuldige fwect-

vaatjens in zoo een kleyn gedeelte van de huyt, dat

men 't met een gemeen Sant foude konnen bedekken

:

en dat zoo naakt als of wy met de punt van een feer

dun naaldeke gaatjens in een papier hadde gefteeken

,

ende daar door het ligt fagen. Vorders fyn myne ge-

dagten gevallen op de putjens die van binnen in de

hand ftaan , ende die voor een groot gedeelte de huyt

in de hant uytmaaken , en welke putjens feker Engels

Heer eenige jaren geleden in figuur heeft afgebeelt.

Defe gefeyde putjens hebbe ik verfcheyde malen

door het Vergroot-glas befchout, dog niet aanmerkens-

waardig daar aan konnen bekennen. Maar als ik de

eerfte lhede van de huyt hadde verworpen , ende de

tweede fnede voor het Vergroot-glas hadde geftelt,

ont-
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ontdekte ik in 't midden van defelve een opening; ende

in een andere fag ik wel vier kleyne openingen. En ge-

lyk defe putjens wat innewaarts flonden , zoo behiel-

den fy in de tweede fnede mede eenige inwendige

bogten Want ik maakte de deeltjens vandehuyteerft

nat f eer ik defelve voor 't Vergrootglas (telde , opdat
ze een aankleventhevtaan het glas fouden hebben , waar

op ik defelve plaatfte. Uyt welk gefigt ik in gedagtcn

nam, of de vaatjens, die in de gefeyde putjens ftaan,

niet wel die geene mogten wefen , waar, door de uyt-

gevoerde flofïè dieper uyt het lighaam na buyten

wierde gevoert , als ik van de andere menigvuldige

vaatjens hebbe gefeyt.

ïk hebbe hier vooren gefeyt, hoe dat mynaangefigt

weder veelmalen heb afgeveegt; ende na dat 7 2.pols-

flagen tyts, dat feer na met een minuit over een komt,
waren verloopen » zoo hebbe ik een feer fchoon glas

fedig gedrukt aan myn aangefigt digte by den neus

,

ende een leer kleyn gedeelte van de vet-deelen , die

aan het glas waren, laten afteykenen, als hier Fig: 3.

met HIK. wert aangewefen.

Dit gefeyde glas weder op nieuw wel gereynigt heb-

•bende, hebbe ik mede myn aangefigt wel afgevreven ;

ende na dat 'er een half uure verloopen was , hebbe ik

weder het glas fedig tegen myn aangefigt gedrukt, me-
de digte by den neus ; ende hebbe doen door het Ver-

groot-glas befchout de onbedenkelyke vet-deelen ; en

hebbe mede een feer kleyn gedeelte van de vet-deelen

,

die op het glas lagen, laten afteykenen ; als hier Fig: 4.

met LMN. wert aangewefen.

Vorders hebbe ik nogmaal myn aangefigt ende het glas
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gèreyttigt; ende na verloop van een uure tyds het glas l

ter plaatze als vooren , fedig tegen myn aangefigt ge-

drukt ; ende weder de menigvuldige vet-deelen voor

niyn gefigt gebragt : waar van ik mede een feer kleyn

gedeelte nebbe laten afteykenen, alsFig: ^.metOPQ.
wert aangewefen.

. Uyt welke waarnemingen wy nu bevinden , wat al

vet-deelen in een korten tyd uyt ons lighaam werden ge-

ftooten : ende als wy nu daar by doen , wat ai water-

agtige vogt in foodanigen tyd uyt ons lighaam werd
geftooren, die in de lugt als uytwafemt , zoo hebben

wy ons niet te verwonderen over de feer menigvuldi-

ge en onbedenkelyk kleyne openingen, waar mede de

huyt verfien is.

Dog defe openingen moeten wy ons niet inbeelden

dat doorgaans open fyn ; want geen ftofïè uytvoeren-

de fluy ten fy fig toe : cndc dus kannen wy op feer veele

plaatfen in de huyt, feer veele Qndo digte by den ande-

ren flaande bruyne ilipjens fien ; ende wel meefl , als

wy de eèrft afgefneden huyt van de vingers verwerpen,

ende de tweede ende derde fnede befchouwen. Want
zoo de vaatjens niet toeflooten , zoo foude eenige wa-

terige vogt van buyten in 't lighaam werden geftoo-

ten , dat nu niet en gefchiet. Want laat een menfch.

eenige uuren in Zee leggen, ofte onder water duyken,

dan geniet het lighaam meerder parfinge van het wa-

ter , als de gemeene man foude gelooven. Ende nog-

tans wert bevonden , dat het fout water den menfch

geen hinder aanbrengt ; daar in tegendeel fout water

,

eenige dagen gedronken, den menfch de doot veroor-

faakt.

Gelyk
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Gelyk ik nu veelmalen op de eynden van de vin-

gers myn huyt met dunne fchibbens 200 hadde af-

gefneden , dat het bloet daar voor flont , ende in dat

doen myn nagel met het mes quam te raken ; zoo
gaf dit my weder gelegenheyt om myn nagel aan feer

dunne fchibbetjens te fnyden ; en nebbe eyndelyk na feer

veele waarnemingen , ende dat op vcrlcheyde ryden

,

veelmaal gefien , dat'er onbedenkelyk veele uytnement
kleyne openingen in de feer dunne afgefnede flukjens

van den nagel waren. Dog men kondc die openingen
Biet in alle de afgefnede deelen bekennen : want als

men de fnede maar met de minfte fchuynsheyt komt
re doen , zoo ftrykt men de openingen als toe ; en dan
fiet men veelmaal maar kleyne fwartagtige flipjens.

Defè openingen , die voor een groot gedeelte de leng-

te van den nagel uytmaaken , kan men immers geen
vaaten noemen ; om dat ik my inbeelt , dat ze geene

fappen overvoeren : nademaal de nagelen van onfè

lighamen niet walTen gelyk de planten , die boven
uytfchieten. Maar de nagelen werden grooter door

voortftootinge : want het geene nu aan den vinger

.naaft het lid is , lal na eenige maanden in 't midden
van den nagel wefen, ende zoo na het eynde van den
nagel komen.

Defe laatfte waarneminge hebbe ik gedaan des naar-

middags, de klok tuilen twee ende vier uuren, in'i

laatft van de maant Mey 171 7.

Nu is*t fulks dat men fig niet moet inbeelden , dat men
de vaatjens zoo veel en zoo ordentelyk by den anderen

fiet leggen, als defèlve in Fig: 1. en z. werden aange-

wefen , alhoewel defelve in der daat zoo iyn leggende^

H h h want
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want de fchobbetjens , die de vaatjens bedekken , hin-

deren dat men defelve in zoo een nette ordre niet by
een en fiet ; om dat de fchobbetjens doorgaans de
vaatjens bedekken , uytgefóndert van binnen in de

hand , ende vingers. En om de fchobbetjens , zooveel

my doenlyk was, van de huyt af te doen, zoohebbe
ik met het fcharp van een mesje myn huyt tuffen de

vingers gins en weder gefchrabt , ende dan de vingers

afgeveegt, eer ik flukjens van de huyt, zoo dun als

het my doenlyk was , was affnydende. Ende heb die

dan voor het Vergroot-glas gebragt : dog in het huytje

,

dat ik quam af te fnyden , konde ik niet bekennen de
openingen van de vaatjens , als leggende toegedrukt

,

gelyk die in Fig: i. en x. werden aangewefèn. Maar
als ik een tweede fhede quam op de felfde plaats te

doen • daar ik de eerfte fnede hadde gedaan , konde
ik door verfcheyde vaatjens het dag4igt bekennen

:

en, ten ware onfe huyt zoo ongelyk was , wy fou-

den de leer kleyne openingen ons veel meer voor de

oogen konnen ftellen.

Omrae nu een verbeeldinge te maken van de groote

en onbedenkelyke menigte van vaatjens , die in de

huyt van een menfch fyn, en waar door , in een wel

geftelt lighaam , vogt en vet uyt het lighaam wert

geftooten , zoo nebbe ik naar myn vermogen geoor-

deelt , dat in een tiende gedeelte van de lengte van

eert duym , waar van de twaalf duymen een voet uyt-

maaken , wel 120. vaatjens waren. Maar laten wy
het getal nemen op ioo. zoo lalder in de lengte van
een duym komen iooo. vaatjens , ende in de lengte

van een voen 12,000. vaatjens; ende bygevolg dan in

een
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een quadraat voet 144000000. vaatjens. Zoo \vy nu
Hellen dat de fuperficie van een gemeen mans groote

kehelft 14. quadraat voeten, zoo fullen vvy mogen feg-

gen, dat in zoo een huyt fyn 201 6000000. vaatjens.

Om een beter bevattinge van foodanig groot getal

te geven, ende dat in de tyd rekeninge, zoo laten wy
feggen met Merfennus , dat 'er feftig minuiten gaan in

een uure, ofte ook feftig feconden ofpols-flagen in eert

minuit. Dit zoo fynde , zoo fynder 3 600. pols-flagen

in een uure; ende in vieren twintig uuren 86400. pols-

flagen ; ende in een jaar fouden dan in een gefont lig-

haam 31536000. pols-flagen gefchieden.

Laten wy nu dit laatfte getal divideren door het

voorgaande groot getal van vaatjens , zoo fal daar uyt

komen feer na 64. fynde zoo veele jaren , als een lig»

haam moet out welen , eer het hert zoo veele pols-

flagen heeft te weeg gebragt.

Als wy nu onfegedagten verder laten gaan als ons oog
bereyken kan , op de menigvuldige vaatjens die in de

huyt fyn ; zoo hebben wy ons niet beter konnen vol-

doen , als dat wy ftellen dat de huyt uyt eene onbe-

denkelyke menigte van dikker en dunder deelen met
haar uytfpreyende takjens beftaat (de bloet-vaatjens aan

een fyde Hellende) welke deelen en takjens over en door

malkanderen leggen : ende dat wy daar by ftellen dat

defelve alle vaatjens fyn : welkers eynden wederom óïq

vaatjens fyn, óïc wy in de huyt ontdekt hebben.

"Met dek myne ontdekkinge was ik nog niet verge-

noegt : ende ik liet tot my brengen twee fpeenen van

een Koe, daar een (tukje van de huyt aan fat, daar een

weynig hair aan was. Dek huyt, die ik zoo dun af-

sHhh % fnëec
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fnect als het my doenlyk was , fpande ik ftark uyt , en

lietfe alfoo droogen ; met die gedagten , dat met defe

uytfpanninge de vaatjens, dieindehuytfyn, niet alleen

fouden open fyn , maar ook open blyven als de huyt

gedroogt was , dat ik met myne huyt niet hebbe kon-

nen te weeg brengen.

Wanneer nu ócfc huyt van de Koe hart gedroogt

was , zoo fhede ik foodanige dunne fchibbetjens van

de huyt als het my doenlyk was , en ik bragt defelve

voor het Vergroot-glas ; ende ik fag doen de menige

openingen van de huyt veel klaarder ende meerder , als

ik in myne huyt hadde gedaan: ende de vaatjens inde

huyt lagen in zoo een ordre als ik van de vaatjens in de

fenuwen hebbe aangewefen , dog kleynder als die in

de fenuwen.

Onder andere hadde ik een ftukje van de huye voor

een Vergroot-glas Haan , dat ik een geftudeert ende

opmerkent perfoon liet fien : ende vraagde hoe veele

feer kleyne vaatjens hy in de lengte van dat kleyne

flukje quam te üen : die het getal meer begroote dan

hondert. Waar na ik hem toonde dat het {tukje van de

huyt niet langer was ais de helft van den diameter van

een Geerft-greyntje : ende bygevolg dan fouden in de

diameter van een Geerftgreyntje gaan twee hondert

vaatjens. Ende dit zoo fynde, foudeineenquadraat,

wiens fyden niet langer fyn als de diameter van een

Geerftgreyntje, in de huyt van een Os of Schaap, fyn

veertig duyfent vaarjens. Maar laten wy het getal Hel-

len op twintig duyfent; zoo fal het getal groot genoeg

fyn, om een verbeeldinge te hebben van de menigvul-

dige vaatjens, de in de huyt fyn.

Dus
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Dus verre fyn myne waarnemingen , die ik federt

eenige maanden zoo nu als dan op het papier hebbe

gebragt , 200 veel myne handen hebben konnen te weeg
brengen, en dat in myn hooge jaren. En wil hoopen
dat in defèn yets fal gevonden werden waar in Gy 1.

Hoog-Edele Heeren behagen fult vinden. En fal na

veel agtinge blyven , enz.

ANTONI van LEEUWENHOEK.

P. S. Eer dat wy de onbegrypelyke menigte van

vaatjens , waar uyt de huyt van de Dieren be-

ftaat , hadden ontdekt , hadden wy redenen om
niet te konnen begrypen , hoe zoo kleyne Schep-

fels, als de Luys ende Vlooy is , met haar angels

tot in de huyt van de Dieren konnen inbooren.

Maar nu wy weeten dat de huyt van de Dieren

uyt 200 een gefeyde menigte van vaatjens be-

ilaat , zoo moeten wy vaflftellen dat de geftyde

kleyne Schepfels op nieuw geen gaatjens in de

huyt maken , waar uyt fy haar voetfel halen ,

maar alleen haar angels drukken , of weten te

brengen, in de vaatjens van de huyt; endealfoo

de feer dunne bloet-vaatjens , die in groote me-

nigte in de huyt fyn , komen te quetfen. Uyt
welke bloet - vaatjens iy het bloetfuygen, ende

haar voetfel halen.

Hhh 3 XLïV
a
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XLIV. BRIEF.
De wortel Pareira Brava, die zoo in de Genees - kundegepre*

zen word , voor het Vergroot-glas gebragt. Door dien wor-

tel zyn zeer groote pori verfpreit : hoc dezelve geplaatfl

leggen. Kleine fchyfjens daar afgefneden , en nat gemaakt.

Vte fchyfjens , en dat water* door het Vergroot glas onder-

zocht. Heldere en kleyne deeltjens uyt het hout in 't water

getrokken , die naar zout geleeken. Verfcheidefiguuren van

dezelve deeltjens. Verwonderens-waardtg /' zamenftelvan

den zelven wortel. Een weynigje van den wortel in

regenwater gekookt $ en dat regenwater onderzocht On-

bcdenkelyke menigte van kleyne deeltjens in dat water ont~

dekt. Een weynigje van dat water met des Schryvers

bloed vermengt : waar door de bloet- bolletjens z,eer van

een verfpreyt wierden. Hoe de bloet'botietjcns daar door

een bogt kreegen. Vordere ge/lalte van die bolletjens. Hoe

de bloct-bolletjens , in dezelve waarneeminge , t zamen-

geflremt zynde ; als een vafl lichaam maakten, '/ Is met

wel te begrypen hoe dat de bloet -bolletjens zoo zacht zyn-

de , en in de lucht door de minjie aanraaking t* zamen
jlremmende , in de aderen , daar %e malkander z^oo flooten

en wryven, niet en ftremmen. A4eer als het derde deel

van den wortel befiaat uyt vlteyens. In die vliesjens leg-

gen de ingebeelde zout-deelen. Hoe dat die door het indroo-

gen aan malkander als zyn vaflgepakt , en byzondere fi-

guuren hebben. Hoe die deeltjens, in de gemelde vliesjens

opgeflooten , door de hitte van 't vuur als in eene meelachtu

ge
ftoffè veranderen. De Jlofje , in de vliesjens van den

wortel Parcira Brava opgeflooten » word ook in de wortelen

China
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China en Trias gevonden. Dezeftoffe , in degemelde wor-

telen was ook voorzien met maden
,
gelyk de Tarwe-

vreyntjes. HetJiaat ook te denken dat de deeltjens^ inde

vliezen van Pareira Brava opgeflooten , zoodanige naaden

hebben. Hoe dezelve deeltjens , ter geneezinge ingegeven
,

door de warmte en de vocht van't lichaam in onbegryoe-

lyk klejne decltjens gedeelt worden. Moeite gedaan , om de

zout-deelen in de Pareira Brava te ontdekken. Waarom
zulks niet wilde gelukken. Vordere poogingen gedaan , om
het vafte zout van den zelven Wortel te ontdekken Eyn-

delyk is het gelukt , met den wortel ganfch wit te bran-

den , een overqroot getal van zout-deelen in den zelven te

ontdekken. Deze zout deelen wierden zeer ligtelyk ont-

daan in eene vochtige ftoffe. Het is niet wel te begrypen

hoe die zout-deelen , die zoo vaji aan 't hout vereenigt zyn
,

eeniv nut konnen doen aan 'smenfchen lichaam. Door eene

lanqzaame flremming van de zout'deelen heeft de Schryver

der zelver fipuuren ontdekt ; die ook aangewezen worden.

Die fi(7Utirtjens ook gevonden in de zeer kleyne zoutjens.

Onbedenkelyke kleynheyt van die kleynjie zout -deeltjens 9

die ook aan de 'grootere rondomme vaji zitten. Word be-

Jlooten dat die zout-deelen ook geweeft waren in
y

t water
5

daar de wortel eerji in gekookt en gebrandt was , fchoon

daar in niet oezien wierden Degrooter zout-deelen waren

uyt kleyndere f zamen gefiremt ; en weynig in getal De

allerkleynjie zout -deeltjens van dezelfdefiguur met de groote.

Dezelve wortel op een ftaafje fin en gezuyvert zilverge-

brandt , op dat geene deelen van de houtskool zich met de

gebrande ftoffe zouden vermengen. En evenwel dezelve

zout-deelen gevonden. .

. i Myii
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Delft den 8. Oóiobsr. 1717.

AAN DE HOOG-EDELE HEEREN,

iMynt Heeren dk van de Koninglyke Sockteit te Londen,

WEL-EDELE HEEREN.

MYn laatfte alder-onderdanigfte aan UE: Hoog-
EdeleHeerenjs gefchrcven den 1 7 .Septemb. 1 7 1 7.

ende des daags te vooren bekome ik eenige Philofophkal

Transaftions , die U E. Hoog-Edele Heeren my hebt ge-

lieven te vereeren; en waar in ik (ie dat de wortel Pareira

Brava feer boog in de Medicine wort opgehefc. Dus
neme ik de vrymoedigheyt van defe aanteekeningen

,

die ik in 't voorleden jaar daar van op het papier hebbe

gebragt , U E. Hoog-Edele Heeren te laten toekomen

,

die de volgende fyn.

Seker Heer toont my een ftukje Hout, met byvoe-

ginge , dat het feer geagt , en niet wel te bekomen is

:

end^ dat het dun gefchrabt fynde , en maar eenige

weynige greynen daar van gebruykt , feer groote uyt-

werkingen te weeg brengt. Ik verlogt een kleyn ftukje

Van het felvige te hebben, om het door het Vergroot-

glas te befchouwen , en ik fnede ontrent een greyn

fwaarte van het 200 verwonderens-waardige Hout ( in

fyne werkinge) namentlyk een greyn Apotekers ge-

wigt, waarvan 480. greynen een onceuytmaken: an-

dere flellen $76. greynen in een once, ende wy Hellen

640. afen in een once.

Ik
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Ik fnede dit gefeyde kleyne gedeelte aan feer dunne

ftukjens, zoo in fyne lengte als dikte, enikbefbgt het

door het Vergrootglas , ende ik fag ongemene groote

pori in 't felve , die in de lengte van het Hout liepen

;

en die in 't begin een , ende verder twee a drie nevens

den anderen lagen. En ik heb kieyne fchyfjens zoo in

lengte als breete gefneden ; ende defelve op een fuyvet

glas geplaatst ; ende met fchoon regenwater nat ge-

maakt , ende hetfelvige in 't water van een gefpreyt;

op dat het Hout fyne zout-deelen aan het water mogte

over geven, ende defelve naderhand my in^t oogmog-

cen komen.
Dit Nat en Hout door het Vergroot- glas befchou-

wende, fag ik feer veele uytnemend kleyne en heldere

deeltjens leggen* die byfondere figuuren hadden, over

een komende met het zoat , dat ik in de Zee-vifTen

veelmalen hadde ontdekt. Ende alfoo ik die gefeyde

deelen 'm myn oog niet als zout oordeelde te fyn , zoo

bragt ik een weynig Brandewyn by defelve, om teon-

derfoeken, of die deelen in den Brandewyn foude ont-

daan werden , maar de deelen behielden hare figuuren.

Waar van de eene aan die zyde , die voor het gefigt lag

,

• een ruyt , andere een driehoek , en andere weder een

nette vierfydige figuur, enz. vertoonden. Ende ik heel-

de my in dat yder verheelt zout-deeltje in een blaasagtig

deeltje van den zoo genaamden wortel Pareira Brava , die

ik veel hadde gefien , uyt de vogt die in 't blaasje hadde

opgeilooten geweeft was geftremt. En alfoo ik myn
genoegen aan het gefeydeilukje niet konde vinden; zoo

liet ik in een Drogift-winkel in onfe Stad na Pareira

3rava vernemen, daar het onbekent was; met byvoe-

lii ginge
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ginge dat de Drogift na een bygelege Stad moft rey-

fen; ende zoo het te bekomen was, my daar wat van

foude mede brengen , was het geen once het was maar
half zoo veel.

Hier op bekome ik i
1
. once van den Wortel die men

Pamra Brava noemt , ende die men feyt dat maar een

jaar is bekent geweeft. Ende ik konde my verfekeren

,

om dat ik ze beyde voor het Vergroot-glas befchou-

de , dat ze van een ende 't felve maakfel waren,

Dit flukje wortel was in fyn lengte doorklooft; en

naar myn oordel was het in vyf jaren ter dikte van feer

na I*. duym gewafTen ; en ik bevond het famenftei

van den felven feer wonderens-waardig.

Ik fnede een weynig van den felven aan feer dunne
deeltjens ; ende ik dede die deelen in een fchoon glaasje

,

ende goot op die deelen fchoon regenwater, ende ik

Helde het op het vuur, op dat het kooken foude. Het
water wat meer als de helft verkookt fynde , nam ik

het van 't vuur» met die gedagten , dat de zout-deelen

door fuik doen tot het water fouden overgaan.

Dit water door het Vergroot-glas befchouwende

,

fag ik niet in 't felvige als feer veel kleyne ende dunne
vliesjens : en ik ftelde eenige druppelen van dit Water

in de iugt , op dat de vogtige ftofïè foude wegwafe-

men , ende de zout-deelen te famen (hemmen. Maar
daar quam in korten tyd zoo een vlies op het water

,

dat in het felve niet te bekennen was als uytnemend

kleyne deelen : ende die waren in zoo een groote menig-

te , dat zoo daar al zout-deelen in geftremt waren , ik die

niet foude hebben konnen bekennen : ende ik flont als

ver-
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verwondert over de menigvuldige deeltjens , die vais

200 weynig flofïè tot het water was overgegaan.

Wanneer ik nu het gefeyde gekookt water eenigen

tyd hadde laten flaan, op dat de vliesjensnadengront

fouden fakken ; heb ik ontrent een kleyne fpelde groote

van dit warer geplaatft op fchoone glafen ; en ik ver-

mengde dit water met het bloet, dat ik 200 aanftonts

met het infteeken van eene naaide uyt mynen duym
bragt : en ik fag dat in dit vermengde bloet de bol-

letiens , die het felvige root maaken , meer van een

verfpreyt bleven leggen als ik weet dat my oyt is te

vooren gekomen. Dog het geene my aanmerkelyk

voorcjuam , dat was , dat meeft alle de bloer-bolletjens

een inwendigen bogt hadden , even als of wy ons in-

beelden een kleyn blaasje te hebben , dat gevolt was
met water ; ende dat wy met den vinger op het mid-

den van het blaasje een putje Waren drukkende. Ende
\vannecr defe plat leggende bloet-bolletjens (want als

defeive enkel gelpreyt leggen, 200 nemen ze een plat-

agtigheyt aan, om dat ze onbedenkelyk fagt fyn) wat
digt by een leggen , zoo nemen defeive wel een lang

ront aan , ende dan fyn de inwendige bogten ook
langagtig. Ende daar defeive bolletjens fynt'famenge-

ftremt, fchynen ze als een vaft lighaam, daar veelmaal

geen de minfte deelen aan te bekennen fyn , ten ware
men die geftremde deelen wat van een fcheyde. Defe

waarneminge hebbe ik veelmalen op den 22. Maart
17 ió. agter den anderen gedaan; ende dat met defeive

iiytkomft.

Als ik nu doorgaans waarneme hoe fagt de bolletjens

fyn, en hoe dat ze in de lugt, metdeminlteaanrakinge,

lii x als
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als te famen flremmen ; zoo is het voor my onbedcn-

kelyk , hoe de bollecjens bloet in de aderen fynde , ers

aldaar malkanderen zoo flootende en vvryvende» niet

en flremmen ; en nog meer , als wy de huyt of de

aderen wat drukken , hoe het bloet dan niet te famen

ftremt.

Vorders fnede ik den wortel Pareira Erava , zoo in fyn

lengte als dikte , aan verfcheyde kleyne deeltjens , om
te ontdekken , waar zoo een ingebeeld zout -deeltje

lag opgeflooten : want ik hadde my ingebeelt, dat 'er

blaasjens in den wortel waren: waar in eenig nat had-

de geweeft : ende dat het nat wegwafemende de zout-

deelen , waar mede het nat was beladen geweeft , wa-
ren t' famen geftremt, als hier voorc nog is gefeyt.

Maar nu overvloet van den gefeyden wortel hebben-

de , ontdekte ik dat meer als een derdendeel van den

wortel beftont uyt vliesagtige deeltjens die zoo geftrekt

lagen , dat ze uyt het binnenfte van de w7ortel gingen naar

de buytekant. Ende in defe vliesjens lagen als bondels-

gewys opgeflooten de ingebeelde zout-deeltjens : zoo
dat ik oordeel dat 'er veelmaal fes a feven in de ronte

lagen. Ende de bondelkens langer fynde , als ze dik

waren , zoo oordeelde ik , dat 'er wel twintig in een bon-

deltje lagen. Defe deeltjens fyn, ten tyde van wasdom
in den wortel , naar myne gedagten grooter geweeft

:

ende met het indroogen fyn ze zoo vafl in een gedrukt,

dat yder als een byfondere figuur heeft aangenomen

,

het fy aan de eene fyde , driehoekig , het fy vier-

hoekig, enz. gelyk my in verfcheyde faken, die tegen

malkanderen geparft leggen , is voorgekomen ; ende dus

fyn van my de gefeyde feer kleyne deelen als zout-

deeltjens aan&efien. Om
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Om my felven verder te voldoen , zoo hebbe de
gefeyde feer kleyne deeltjens uyt haar vliesjens ge-

daan ; ende defelve met fuyver regenwater op een

fehoon glas geplaatft hebbende , by hitte over een

koole vuurs gebragt , gelyk ik met het meel van Tar-

we , Erten , en Boonen hadde gedaan ; en hebbe waar-

ge nomen , dat de meel-deelen ontdaan werden , en in

plaa s van rontagtig, in een ronde en platte figuur ver-

anderden ; zoo dat men de gefeyde deelen mede wel

een meelagtige ftofïe foude mogen noemen.

Want defèlve waren verandert in kleyne platte ron-

de deeltjens , waar van het eene grooter was , als het

andere; en dit hebbe ik verfcheyde malen in 't werk
geftelt, ende dat met een ende defelve uytkomft.

Alfoo ïk de gefeyde vliesjens, waar ineenigedier-

gelyke deeltjens opgeflooten lagen , in geen Hout
hadde ontdekt , maar in Zaaden ; zoo hebbe ik my
met degeieyde waarneminge ontrent den wortel Pareira

Brava niet vergenoegen laten ; maar verfcheyde wor-
telen doorfogt r als den wortel Trias, endeden wortel

China ; in welken laatften wortel , meer als In den

eerden , niet alleen hebbe ontdekt de ftoffe die ik in

den wortel Pareira Brava hebbe bevonden te leggen in

vliefen : maar de meelagtige ftofïe was van zoo een

groote , dat ik de naden , die ik gefey t hebbe dat in

de bolletjens van de Tarwe hebben gefien, mede feer

naakt konde bekennen. En als ik die meelagtige florTe

med. in't water leyde, ende by een hitte bragt , fag

ik dat alle die deelen mede in platte ronde deeler*

waren verandert : ende zoo was ook de uytkomft
met de deeltjens van de irias.

lii .1 Ais
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Als Wy nu bevinden , dat de gefeyde deeïtjens met
naaden fyn verfien, en ten tyde als ze in water ende
warmte komen ontdaan werden ofte van figuur ver-

anderen ; zoo mogen wy wel vaftftellen, dat de leer

kleyne deeïtjens, die in de vliefen van de Pan tra Bravo.

opgefiooten leggen , mede met naaden fyn verfien

,

fchoon wy die niet en konnen ontdekken.

Laten wy nu Hellen dat de feer kleyne deeïtjens

,

die ik meelagtige deelen noeme, ende die in den wor-

tel van de Paretra Bravo, opgefiooten leggen , voor
een Genees middel ingegeven lynde , ais ze in de

lighamen in de vogt en warmte komen, zoo ontdaan

werden, als hier vooren is gefeyt; ende dat dele ont-

daane deelen door de bewegingen , die haar werden
aangedaan , weder in onbegrypelyke deeïtjens wer-

den gedeelt , fullen ze dienft aan het iighaam doen.

Maar , dat al geftelt fynde , hoe die deelen danhaare

uytwerkinge doen, beelt ik my in, fal onnafpeurlyk

blyven.

Vorders hebbe ik eenige greynen van dien gefeyden

wortel aan kieyne deelen geichrabt , ende defelve ge-

daan in een fchoon glaasje , ende daar op gegooten

fuyver regenwater ; zoodanig dat het water twee
vinger-breeten boven de gefeyde deeïtjens (lont.

Dit gefeyde glaasje ftelde ik in zoo een hitte , dat

het kort daar aan kookte. Hec water , op de helft

verkookt fynde, nam ik weder van het vuyr: en liet

het fypelen door een munniks graeuw papier; met

die gedagten om , was het doenlyk , te ontdekken de

zout»deelen die daar mogten ftremmen. En fchoon

ik wel tien malen van dit door-fypelende water op

fchoone
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fchoone glafen plaatfte , zoo konde ik geen zout-

deelen bekennen , daar aan ik feggen konde wat fïgunr

die hadden ; als alleen dat ik fag , dat daar ronde

deekjens lagen verbeeldende een O , ende dek waren feer

weynig : maar de meerdere waren als in Fig: 1 . met A B.

wert aangewefen , fonder dat ik meer als den omme-
trek aan defelve konde bekennen. Dit fag ik door vyf
byfondere Vergroot-glafen . en in vyf byfondere vog-

tigheden , die op byfondere glafen geplaatft waren 5

fonder dat ik eenige figuuren , die ik een naam konde
geven, konde kennen; ende dat om de lymagtige ftofïè

waar mede het water was befet ; )a foodanig , dat 'er

in korten tyd zoo een vlies op de (toffe bleef leggen

,

ende de ftofïè, die onder dat vlies lag, bleefzoo vloey-

baar, als of het gefmolte fuyker was. Ende defe fagte

ftofïè , die niet wegwafemde , was befet met zoo veele

kleyne deekjens , dat het niet en is te begrypen voor

die geene die geen ooggetuygen daar van fyn. Zoo
dat de zout-deeien , beek ik my in , niet konnen ftrem-

men , om de lymagtige ftofïè.

Wy weten dat het papier , waar door de fypelinge

gefchiede , 't welk feer kleyn was , en mede met lym
'wert gemaakt , droogt hart is; daar de gefeyde lym-

agtige ftofïè , die van de Pareira Brava afgaat , niet weg
en droogt, fchoon defelve maar een fchryf papier dik-

te op het glas was leggende.

Vorders nam ik ontrent een Dofis. , dat men feyt 5-.

greynen Aptekers gewigt te fyn , waar van ik den

geeft en den oly door het vuyr afdreef ; en ik goot

op de fwart verbrande ftoffe een weynig regenwater,

mee die gedagte, om het vaft zout , dat in den gefey-

deri



44© ANTONï van LEEUWENHOEKS

den wortel is , te ontdekken. En alfoö het gefeyde

water niet feer veele kleyne verbrande deeltjens was
vermengt » zoo liet ik het feive mede door papier fy-

peien : ende dit gefeyde door-gefypelde water ücldQ

ik op verfcheyde giafen, op dat de waterige vogt inog-

te wegwafemen. Dog daar bleef nog een lymagtige

ftofFe leggen , waar uyt ik een befluyt maakte, dat de
gefeyde wortel deeltjens niet alle doorbrant waren : en

verders en konde ik niet , dat opmerkens-waaardig

was, bekennen,

Hier over fprekende met feker Voffor Medicym , fey-

de hy tot my , dat by aldien ik de houtskool van den
gefeyden wortel zoo flark brande, tot dat defelve wit

wierde , zoo foude ik wel zout vernemen : en alfoo

myn glas , daar de deelen van den wortel in was , in zoo
een hitte was geweeft , dat het glas aan 't fmelte raak-

te, gelyk ik meermalen hebbe gedaan; zoo brande noyt

het Hout tot een witte flofre.

Hier op leg ik een gedeelte van den wortel Pareira

Brava op een Silver-fmits houtskool, en ik blaas met de

vlam van een dikke kaars, door een Silver-fmits blaas-

pyp, een ftraale vuyrs op den gefeyden wortel ; foo-

danig dat defelve byna ganfeh wit was. Ende in die

hitte laat ik die brandende houtskool vallen in een

glaasje, waar in een weynig water was , ende dit wa-
ter , dat feer onklaar was , mede door een munniks-

graeuw papier latende fypelen, plaatfte ik het droppels-

gewys op fchoone giafen. Een van die giafen hielde

ik wat over een koole vuyrs , op dat de waterige vogt

foude wegwafemen , alfoo het vogtig weder was , en

zoo nu als dan met regen vermengt : en ik vernam

,

na
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na dat een droppel groote van het gefeyde water was
weggewafemt i zoo een groote menigte van zout-dee-

len , dat men daar over als verbaaft ftont. Ende defe

zout-deelen lagen geftrekt , als of wy takjens van Doo-

rnen voor ons bloote oog plat op den grontfagen leggen.

Wanneer defe zout-deelen een weynig tyts , ende dat

binnenshuys , waren leggende , waren defelve weder

voor het grootfte gedeelte ontdaan in een vogtïge

{toffe ; het welk ook wel gefchiede , als ik maar my-
nen adem over defelve liet gaan.

Wat fuilen wy nu van de zout-deelen feggen , die

zoo vafl aan , of in deti wortel Pareira Brava fyn ver-

eenigt, dat fchoon ze, als hier voorenisgefeyt, ineen

glas leggen opgeflooten ( welk glas , daar de wortel-

deelen in leggen , zoo een hitte geniet , dat het aan

het fmelten raakt ) de zout-deelen uyt de wortel-

deelen niet en verhuyfen , maar in de lugt, ende de hit-

te van het vuyr rontomme genietende, eerft ontdaan

werden ? Sulks ons voortkomende , moeten wy niet

tot ons felven feggen , wat wondere ingefchapenheyt

is dit, en wat uytwerkinge kan zoo een zout, dat zoo
vaft aan fyn deelen verbonden is , in het lighaarn van

'een menfeh te weeg brengen ? Dog defe zout-deelen

fuilen na myne gedagten door het vuyr een andere ge-

daante hebben gekregen.

Na defen tlelde ik op drie diftinkte glafen een wey-
nig van dit laatft gefeyde water ; en ik floot de glafen

in myn Kabinet, met die gedagten dac, ais het water

wat dik lag , ende de fcremminge van de zout-deelen

langfaam gefchiede ., dat dan de zout-deelen wel zoo

fouden ftremmen', dat ik eenige figuuren daar aan fou-

. Kkk * de
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de bekennen. Als de glafen feer na vier-en-twfntïg

uuren dus badden geftaan , befchoude ik defelve ; en

ik fag doorgaans figuuren leggen , als hier in Fig: 2.

metCDEFG. vvert aangewefen, Ende daar defelve

veele by den anderen lagen geftremt , kondeik aan

eenige nog bekennen , dat ze van de gefeyde gedaante

waren. Vorders lagen daar feer veele onbedenkelyk

kleyne deeltjens , waar aan geen figuur te bekennen was

:

en ik nam in gedagten, of defe kleyne deeltjens mede
die figuur niet en hadden , fchoon men defelve niet

konde bekennen. Ende alfoo het op den 5*. April 171 6.

was , wanneer wy een Harken Noort-ooflen wint had-

den, met een betrokke lugt; fbo vvafemde de waterige

vogt 1 daar doorgaans de deeltjens mede befet waren

,

nog wat weg : als wanneer ik feer veele kleyne figuur-

tjens ontdekte , van de gedaante als hier boven is ge-

feyt. Ook konde ik aan eenige zout-deelen klaar ücn ,

dat defelve rontomme befet waren met uytnemend
kleyne zout-deeltjens , die de figuur van de groote

hadden : en waar van veele zoo kley.n waren , dat ik

oordeelde dat honderc miliioenen, by den anderen ge-

leyt , geen Geerft greyn in groote fouden uytmaken.,

Uyt defe waarneminge ftclde ik vaft, dat in 't gekookt

water , daar de deelen van de Pareira Brava in waren

,

als ook in 't water van de gebrande deelen , de zout-

deelen ook waren ; maar dat ze , om de lymagtigc

ftofïè die in 't felvige was , niet en konden t'famen

ftremmen.

Want vaftgeftelt fynde, dat yder van de feer kleyne

zout-deeltjens nog uyt feer veele kleynder deeltjens is

beftaandc, zoo moet 'er een neyginge fyn van de cene

zout-
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zout-deelen tot den anderen fullen ze grooter werden.

En nademaal defe neygingen feer kleyn fyn ; bygevoJg

moet de waterige ftofïè feer dun fyn , fullen de zout-

deeltjens tot malkanderen naderen. Ende defe neygin-

ge flrekt fig niet verder uyt , als ontrent twee hair

breeten van een mans kinne: want in die fpatie, ront-

omme een groot geftremt zout-deeltje , fietmen veel-

malen geen kleyne zout-deeltjens leggen ; welke groo-

te zout-deelen niet dikker waren als een boven gefey

t

hair.

Defe zout-deelen waren van verfcheyde flguuren;

ende men konde ook aan eenige van die groote zout-

deeltjens bekennen, dat ze uyt kleynder zout-deeltjens

waren t' famen geftremt. Defe groote zout-deeltjens

waren feer weynig: want in een droppel vanhetgefey-

de water fag ik wrel , dat geen een groot zout-deekje

was : ende in een andere droppel water fag ik wel twee

a drie groote zout-deeltjens geftremt leggen. Om een

denkbeelt van de gefeyde deelen te geven , zoo hebbe

ik vyf van defelve laten afteykenen , als hier Fig: 3.

met H I K L M. wert aangewefen. Ook hebbe ik meer-

malen geilen dat de zout-deelen, hier vooren verhaalt,
' taks-gewys waren t' famen geftremt uyt foodanige kley-

ne zout-deeltjens , die aan beyde de eynden puntig

waren , dat ze door een fcharp fiende Vergroot-glas

byna het gefigt ontweeken. Ende fchoon wy aan nog
kleynder deeltjens geen figuur konnen bekennen, zoo
mogen wy wel in gedagten nemen , dat die kleynder

deelen van defelve figuur fyn. Want als ik met de al-

dergrootfte opmerkinge de kleyne deeltjens , waar aan

ik veelmaal geen de minfte figuur bekennen. konde,

Kkk % be-
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befchoude; fag ik nu dat eenige uyt 4, 5. a 6. kleyne

deeltjens lagen t' famen geftremt : snde aan eenige kon-

de ik nog fcharpe puntjens bekennen , ende daar ontrent

lagen nog kleynder deelen.

Om de gedagten weg te nemen , als of 'er eenige

ftofïè op de houtskool hadde gelegen ; zoo nam ik

voor den wortel Pareira Bravo, op een flaaf je gout te

verbranden , in welk gout geen koper was. Maar ik

bedagt dat ik een ftaafje fyn filver hadde , het geene

ik van fyn gout daar mede het vermengt was geweeft

hadde gefcheyden ; ende dus myverfekerenkonde, dat

geen uytdryvinge van koper-deelen , als het in 't vuyr

quam ; tot de Pareira Brava foude overgaan.

Dele deelen van Pareira Brava op het filver leggen-

de, ende foodanig verbrant fynde, dat ze in ons oog
wit waren , liet ik in zoo een hitte vallen in regen-

water , dat gekookt was in een fuyver vertinde water-

keteltje : welk kereltje tot geen ander gebruyk gehouden
wert , als om CofE- en Thé-water daar in te kooken.

Dit water, daar gebrande Pareira Brava ia was, liet

ik door een munniks- grauw papier fypelen ; ende

van dit klaar water plaatfte ik op vier diftinkte glafen

;

en na dat ze den ganfchen nagt opgeflooten hadden ge1*

weeft, ende des anderen daags fchoon, droog, en hel-

der weder was, zoo befchoude ik de vier glafen ; waar
van de vogt , dog niet al , was weggewafemt , ende dat

door vier byfondere Vergroot-glafen. Ende ik bevont

die van een ende defelve uytkomft ; hier in beftaande

,

dat ik een onbegrypelyk getal van zout-deeltjens hier

vooren verhaa't ontdekte • ende defelve nog naakter

fag, als ik hier vooren hadde gedaan,

Zoo
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Zoo ik dtfe waarnemingen op ccncn dag hadde ge«

daan ; zoo foude men defelve ordentelyker hebben

konnen ftellen : maar nademaal ik al veel dagen daar

mede ben befig geweeft , zoo hebbe ik telkens myne
gedagten ende waarnemingen op het papier gebragt.

Ik fal blyven , enz.

ANTONI van LEEUWENHOEK,

Kkk 3 XLV-
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l I E F.

Her/enen van een Kabeljauw befchreven. Dezelve befiaan

uyt lange dunne deeltjens, enz. Die deeltjens hebben haare

holligheden. Tweefoorten van zoodanige deeltjens. Uyt*

fieekende dunte van die deeltjens. TVord bejlooten dat de

Herfenen van alle Dieren uyt zoodanige deeltjens befiaan.

Over-een-komfie tujfchen de deelen van de Herfenen en

van het Ruggemerg. Zenuwe van een Schelvis in tien

zenuwen verdeelt. De zenuwen van een Kabeljauw be-

fiaan ook uyt vaatjens ,
gelyk die van de viervoetige Dieren.

Bevonden dat de aüerkleynfle zenuwtjens uyt zoodanige

vaatjens befiaan. Het Ruggemerg van een gekookte Schel"

vis onderzocht. Hoe gefchikt dat de deelen in dat merg ge-

flaatft lagen. Die fchikking word befchreven. Andere

deelen van het ruggemerg , die de gedaante van eene ge-

firemde vochtigheyt vertoonden , waren niet anders als

zout- deelen.

Wan*
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Delft den 22. Oétober 1717.

AAN DE HOOG-EDELE HEEREN,

tJHyne Meeren die van de Koninglyke Sociëteit te Londen.

WEL-ÉDELE HEEREN.

Anneer ik in 't laatfte van de maant Maart ineen

fhik van het hooft van een Kabeljauw de Her-

fenen fag leggen , aan welke Kabeljauw men nog even te

vooren, eer defelve ontitukken gehakken was , eenig le-

ven hadde waargenomen , zoo heb ik defe Herfenen , die

feer kleyn of weynig fyn 'm vergelykinge van de Her-

fenen der Dieren , en die een weynig gefchonden waren

,

tot my genomen : ende defelve kort daar aan door het

Vergroot-glas befchouwende , fag ik met verwondering

de lange feer dunne deeltjens , die het meefte gedeelte

de Herfenen waren uytmakende , ende die niet na het

midden , maar eer na het eene eynde van de Hctfcncn

toeliepen.

Met defe myne waarncminge was ik niet verge-

noegt ; maar ik ging alle bedenkelyfce wegen in , om

,

was het mogelyk , te ontdekken of ddc gefeyde feer

dunne deeltjens hare holligheden hadden ; diQ ik eyn-

delyk niet eens, maar wel vyf-en-cwintig malen, federt

eenige dagen my fclven feer naakt voor de oogen (tel-

de. Daar benevens, fag ik daar twee byfondere lange

holle deeltjens , waar" van de eene foort in dikte

over een quam met diQ vaatjens , waar uyt voor het

groot-
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gfOotfle gedeelte de fenuwen beflaan : dog defe laatfte

waren vvey'nig in vergelykinge van de tweede foort , de-

welke beftond uyt noch dunner vaatjens.

Met defe ontdckkinge was ik vermaakt, om dat ik

niet oordeelde dat ik het gefeyde voor myn gefigtfou-

de bloot gefteit hebben
,
gelyk ik quam te doen. Want

defe vaatjens waren zoo dun, dat het niet en is te doen
gelooven , dan als men het gefigt daar van heeft.

Ik hebbe de Herfenen van verfcheyde Kabeljauwen

laten droogen , ende als dan defelve weder befchout,

cnd^ waargenomen , dat de vaatjens ganfch m haar ge-

heel waren gebleven.

Als wy nu doorgaans bevinden dat de Heere Ma-
ker van het Gehlll-Al in fyne gefchapene Ligha-

men ièer na op een ende defelvige ordre is werkende

,

ende infiende de ieer uytnemende dunne vaatjens in'

de Herfenen van den Kabeljauw ; zoo mogen wy ons

meer als te vooren inbeelden , dat de Herlenen van

alle Dieren ende VhTchen mede uyc foodanige dunne
vaatjens beftaan; te weeren als de Dieren leven.

Tot defen tyd toe hadde ik geen genoegen konnen

vinden in de fenuwen van deViflchen,die ik van het rug-

gemerg ( dat feer weynig was ) was afnemende ; maar

een groote Schelvis aantreffende , en daar uyt niet

alleen de Herfenen , maar ook eenige deelen van het

Ruggemerg , daar aan eenige zenuwen waren, genomen
hebbende , vernam ik dat alle de deelen ontrent de

Herfenen en het Ruggemerg over een quamen. Ende

een fènuwe van de Schelvis na myn vermogen be-

khouwende , fag ik dat defelve , in haere dikte , in.

tien byfondere afdeelingen was verdeelt -.waar uyt ik

een
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een befluyt maakte , dat uyt zoo een dun fenuwtje

tien byfondere takken fouden voorekomen.

Met dei'e myne geieyde waarneminge niec verge-

noegt fynde (gelyk myn gewoonte is) befchoude ik

des anderen daags weder de gefeyde iènuvve : en ik

lag niet alleen in een gedeelte van de fenuwe het

geene ik hier voore van de Schelvis fenuwe hadde ge-

ièy c ; maar ik fag in elfdiftinkte deelen van de fenuwe

,

dat yder van defelve voor het grootfte gedeelte be-

flond uyt foodanige vaatjens , als ik gefeyt en aan-

gevvefen hebbe dat de vaatjens fyn , die voor het

grootfte gedeelte de fenuwen van de viervoetige Ge-

dierten uytmaken: en welke vaatjens zoo groot fyn,

als in de fenuwen van de groote Dieren ; die van een

onbegrypelyke kleynheyt ïyn. •

Vorders lag ik aan eenige deelen van de fenuwe nog

drie , ende aan een andere fenuwe vier feer kleyne

fenutjens leggen , waar van een niet dikker was , als

een hair van een mans kinne ; en nogtans konde ik

bekennen , dat yder uyt foodanige vaatjens beftond ,

als ik van de dikker fenuwen hebbe gefeyt.

Wyders nam ik uyt de zoo genoemde rugge-

graat van een gekookte Schelvis , welke rugge-graat

wy in de Dieren de wervel-beenderen noemen , het

ruggemerg: ende dat felvige in fyn lengte fnydende,

ter plaatze daar verfcheyde fenuwen uyt het rugge-

merg voortquamen , ende die deelen plaatfende voor

het Vergroot-glas , fag ik met verwondering dat de

deelen , die het ruggemerg waren uytmakende, in

zoo een ordre lagen , als of ze alle in fenuwen fou-

den veranderen.

Lil E»
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En op een andere fyde van het felve ruggemerg

Jagen de ruggenierg-deeien feer vedpreyt, en als van

een wat dikker deel uytfpruytende ; dat ik niet beter

vergelyken kan, als by de vogtigheyt , ten tyde van

vórft op het glas ftremmende , ofte bevriefende : en

op een andere gedeelte van het ruggemerg, lagen nier

als bondelkens van vaatjens by een.

Dit quam my in 't eerde vreemt voor ; maar kort

daar aan ftelde i£ vaft dat het zout-deelen waren r

als my niet konnende inbeelden dat foodanige fïguu-

ren , als ik quam te fien , ingefchapene deelen van

het ruggemerg waren : ende dat het ruggemerg de

zout deelen van het water , daar de Schelvis in ge-

kookt was , hadde overgenonen ; gelyk ik ook be-

vond , dat het niet als te famen geftremde zout-

deelen waren.

Dus verre fyn myne aantekeningen ; en ik fal met
veel agtinge blyven , enz.

ANTONÏ van LEEUWENHOEK.

XLVI.
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De Trekker van een Schaap op nieuw onderzocht
5
en bevon-

den dat yder lang deeltje van den Trekker een vaatje was

;

en eene holligheyt had. Wactr uyt de heldere lymagtige

(loffe voortkoomt , die uyt het achterbeen van eencn Os

aan den balk hangende uytzypelt. De Schryver kan geene

zenuwen in de Trekkers ontdekken , en waarom ? Noyt

heeft hy eenige zenuwen tuffchen de vleefch-fibers vinden

leggen. Eyndelyk zyn eenige zenuwtjens gevonden , die

aan den rok van eenen Trekker vafl lagen ; en die ook

haare hoüigheden hadden. Het zelve in noch drie andere

Trekkers ontdekt : te weten zoodanig
, dat de zenuw-

tjens van buyten tegen den Trekker leggen ; maar niet

binnen in den Trekker gaan. Ses zenuw-deelen , by

den anderen leggende , verre van het ruggemerg gevon*.

den. J)c Trekkers uyt het been van een Zuyg-Um onder'

zocht ; en bevonden dat daar ook verfcheyde zenuwen.

dicht aan de Trekkers lagen. Het zelve ook' bevonden

in den Trekker van een Runt. Ook in het achterbeen

van een Muys \ doch daar bleek het zoo klaarlyk niet

dat het zenuwen waren. In den Trekker van dit achter-

been ook bevonden dat de deelijens , waar uyt dezelve

Trekker bejlaat , vaatjens waren , en hunne hoüigheden

hadden. Hoe zoodanige vaatjens , gelyk ook de Moet-

vaatjens , meefi toegedrukt voorkoomen. De gemelde dee-

len vertoonen zich zoo naakt en klaar in eenen Muys , als

in eenen Os. Ten zelven einde het Irt van het achterbeen

van een Runt onderzocht. In dit onderzoeken een bon-

delke van zenuwen tujfchen het Vlies van den grooten

Lil 2 Trek-



4 $x ANTONI van LEEUWENHOEKS

Trekker gevonden , befiaande uyt 16 kleyne zenuwen.

Bloed- aders daar omtrent gevonden en befchrevcn. Het

achterbeen van een Zuyg-lam , ook ten dien einde , onder-

zocht 5 en ook zenuwen aan de Trekkers gevonden , doch

mmmer bevonden dat de zenuwen tot -in de Trekkers in»

gaan. De Auteur meende eindelyk een zenuwtje gevon-

Jen te hebben , 7 welk zich door de vleefch-fibertjes ver-

Jprejde : doch bevond dat het een Trekkertje was y 't welk

wel in 96. deelen^ ofkleyndere Trekkers , door de mem'
braantjens was gefiheiden. Een zenuwtje ^ uyt zoo dunne

zenuwtjens beftaande , dat yder geen vierde-deel van een

haïrtje van een mans kinne in dikte kan uytmaken. De
Auteur bedankt de Konmklyke UMaatfchappye te Londen

voor de eer , die ze hem aangedaan heeft ; en dewelke

hier befchreven word.

Delft den 20. November 1717»

AAN DE HOOG -EDELE HEEREN,

CWyne Heeren die van de Konmglyke Sociëteit te Londen.

WEL-EDELE HEEREN.

K hebbe een Trekker , die ik oordeele van liet

, agterbeen van een Schaap re fyn , 'm een Lade
leggen, daar ook eewge Vergroot glafen in leggen

,

die ik doorgaans gebruyk in 't onderfoeken van

faken die my voorkomen : ende by gebrek van an-

dere ftofle te Tien , neem ik weder den geièyden

Trekker in de hand , ende ik handel daar mede op
een
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een andere manier als ik voor defen hadde gedaan ; en

ik ontdekte nu iets , het geene ik in alle myne voor-

gaande waarnemingen niet en hadde gefien ; hier in

beftaande , dat yder lang deeltje , dat ik in de lengte

van den Trekker hebbe aangewefen , een vaatje was

:

wiens openinge zoo toegedrukt was , dat in ver-

fcheyde lange deeltjens niet als de toegedrukte ope-

ningen waren te bekennen , hoewel het by my vafï-

ftond , dat yder lang deeltje met een holligheyt was
verfien. En wanneer de afgefnedene deelen van den
Trekker drooggeworden waren , konde ik door eeni-

ge weynige kleyne openingen het dag-ligt ilen.

Wanneer ik voor defen een geflagten Os aan den

balk fag ophangen ; en een heldere lymagtige llofïe

ontrent het lid van de agterbeenen fag uytfypelen

,

konde ik my niet verbeelden uyt wat vaten defe ftoflfè

vloeyde (welk nat de gemene man fepuw-fap noemt;
want die noemt de Trekkers fenuwen , als geen ken-

niffe van de fenuwen hebbende) nademaal in alle

myne voorgaande waarnemingen my geen vaten in de

groote Trekkers voorquamen, die eenig blyk gaven

dat ze zoo een vogt in haar hadden.

Maar met defe myne laatil gefeyde onrdekkinge kon-

de ik nu my ielven voldoen; want gedenkende aan de
menigvuldige vaatjens , die in een grooten Trekker fyn

,

ende daar by de groote drukkingen die aan de Trekkers
werden aangedaan , als het beeft aan den balk hangt,

zoo was ik voldaan.

Seker Hoog- leeraar buytens Lants heeft van my
cenïgen tyd geleden verfogt te weeten , of ik eenige

zenuw deelen in de Trekkers hadde ontdekt : waar op
Lil 3 ik
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ik den felven antwoorde, dat die ontdekking voor my
niet doenlyk was. Want als ik een fenuwe in haare

lengte quam te doorfnyden , zoo fag ik dat defelve

beftont uyt lange deeltjens, overeenkomende met de
lange deeltjens van de membraantjens , zoo als men die

door het Vergroot-glas komt te fien , als ze tuiïèn de

vlees- fibertjens leggen ; fonder dat ik oyt eenige fenu-

vven ( dat ik weet ) overdwars hebbe doorfneden , die

tuffen de vlees-fïbertjens lagen , hoe onbedenkeiyk veel

vlees fibertjens ik overdwars ook hebbe doorfneden

,

ende door het Vergroot-glas hebbe bekeken.

Maar nu onder veele van myne befchouwingen

door het Vergrootglas , ontdek ik onder deTrekkers-

deelen , die ik overdwers hebbe doorfneden , vier

feniiw- deeltjens die by den anderen tegen den rok

van den Trekker leggen , ende die yder feer na vier-

maal zoo dik waren , als een dik hair van een mans
ki'rifié.

Ik konde in defelve feer diftinkt bekennen dehollig-

heden die de vaatjens hadden; want defelve waren zoo

dun doorfneden , dat ik door feer weynige vaatjens

het dag ligt konde fien.

Ontrent * gedeelte van een duym , benedewaarts

,

fag ik nog agt a tien fenuw- deeltjens leggen , die mede
overdwars waren doorfneden. Dog defelve waren zoo
dik niet als de eerfte , ende ze lagen ook verfpreyt

van den anderen.

Defe myne Ontdekkinge ontrent de fenuw-deelen aan

den Trekker hebbe aan nog andere drie Trekkers, die ik

al eenige jaren geleden by my heb gehad , ook bevonden.

Dog
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Dog zoo dat de fenuw-deelen niet in de Trekkers,

maar van buyten tegen de Trekkers aanleggen ; en

dat de membranen ofte rokken , die de Trekkers be-

kleden, ende de membranen of rokken diedefenuwen
bekleden, tegen malkanderen leggen : fonderdatikge-

fien hebbe dat een fenuw-deeltje tot in den Trekker
inging. Ende men fiet met het bloote oog defe fenuw-

deelen maar voor een vliesje aan , dat voor een gedeel-

te den Trekker bekleet.

Ik hebbe wel gefien , dat defe fenuw-deelen drie

breet, ende wel fes in haar lengte, by den anderen la-

gen ; yder omtrokken met een membrane ; fynde ver-

fchillende in groote , ende yder van defelve was lan-

ger als breet: dat ik my inbeelde veroorfaakt te Wekn
door het indroegen , zoo van den Trekker , als van

de fenuw-deelen. Defe waarneminge quam my vreeme

voor , als geen gedagten hebbende dat zoo veele fenuw-

deelen by den anderen fouden leggen , om dat ze zoo
verre van het ruggemerg lagen.

Om my verder te voldoen , zoo hebbe ik tot my
laten brengen een bee * van een Zuyg-lam : 't welk ik

van de hnyt ontbloot hebbende , de Trekkers van de
fchinkel fcheyde. Defe Trekkers , zoo veel my doen-

lyk was , door het Vergroot-glas befchouwende

,

ontdekte ik aan den rok van de Trekkers leggen

'twaalf fenuw-deekjens; waar van de meelte niet veel

dikker waren ais de hairen van een mans kinne : fyn-

de aan de buyten kant met vet-deelen bekleet , ende

daar digte by twee bloet-vaten leggende.

Aan de andere f/de vanhetbeen, daar de Trekkers

dunder waren , ontdekte ik op drie by ibndere plaat- •

fcn 9
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fen fenuvv deeltjens , waar van eenige dunder waren
als de dikke hairen van een mans kmne , leggende

alle aan den buyten rok van de Trekkers, ende

meed alle ten meercndeel omwonden van vet-

deelrjens.

Ook hadde ik een fluk van een Trekker van een

Runt in myn Lade leggen ; waar aan ik fag dat

voor een feer kleyne fpatie in de lengte was loopen-

de een witagtige fireep , ontrent een fevende ge-

deelte van een duym breet , ende ontrent een veer-

tigfte gedeelte van een duym dik. Ik fnede defe

witte Üreep overdwars aan ftukjens ; ende ik be-

vond , dat het fenuwen waren , die tegen den rok
van de Trekker alle wat platagtig als aangedrukt
Iao,en : ende dat defe fènuw- deelen een getal uyt-

maakten van fes- en -veertig : yder bekleet met
een rokje , en van verfcheyde diktens. Onder defel-

ve waren eenige weynige , niet dikker als een dik

hair van een mans kinne : ende tuffen de fenuw-

deelen lagen op verfcheyde plaatfen eenige vet-

deeltjens.

Ik hadde ook in myn Lade leggen het agterbeen

van een Muys ; wiens huyt ik meer dan een jaar

geleden hadde afgeftroopt. Van dit Been fhede ik

den grooten Trekker ; om , was het voor my doen-

lyk , de fenuwen aan den Trekker' te ontdekken.

Dog hoe naeuw ik toefag , zoo konde ik my niet

verfekeren , dat het fenuwen waren , ai fchoon ze na

fenuwen waren gelykende. Maar in defe befchouwin-

ge fag ik , hoe dun ook defe Trekker was , dat de

lange deeltjens , waar uyt de Trekker meerendeels

is
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is beflaande, vaatjens waren; ende dat de holiigheden

die yder vaatje heeft, lagen toegedrukt, ende dus een

lang ftreepje in 't oog verbeelden ; gelyk my meed
doorgaans de kleyne bloet-vaatjens voorkomen, als ik

defelve overdwars kome te doorfnyden. Ik konde ook
onderfcheyden wat een arterie of een vena was , om dat

de arterie een dikker rok heeft.

Met dcfc ontdekkinge hadde ik weder een vernoe-

ginge , om dat ik de gefeyde deelen zoo naakt en zoo
klaar lag , als of ik die deelen in de Trekker van

eenen Os was Tiende: ende ik konde 'ook weynig ver»

fchil in de dikte van de gefeyde deelen van een Muys
ende Os bekennen.

Om my felven verder te voldoen , hebbe ik tot my
laten brengen het lid, met deffelfs Trekkers, van het

agterbeen van een Runt : endt ik hebbe in ofte tuilen

de membrane , diQ den grooten Trekker bekleet , in

der felver lengte , ontdekt een rond deeltje , dat men
met het oog aan te fien wel voor een dun Trekkercje

fbude aannemen : want fyn diameters dikte was niet

wel een vyftiende gedeelte van een duym.

Dit gefeyde voor het Vergroot-glas befchouwende
bevond ik dat het een fenuwe was , onvangen met een

membrane , en waar in opgeflooten lagen fes-en-twin-

tig fenuw-deeltjens ; fynde yder nog met een mem-
brane omvangen : ende tuffen defelve lagen nog eenige

vet-deelen. Als mede fag ik op twee plaatfèn bloet-

aderen tuffen de fenuw-deeltjens leggen , die mede
overdwars waren doorfneden , leggende op ydere

plaats twee aderkens als nevens den anderen : waar

van het grootfle bloet-vat een arterie was ; hebbende

M m m tot
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rot fyn holligheyt als een liair Van de kinne. De vena'

was zoo dik niet ; ende de rok was dunder , en als

toegedrukt. De andere twee bloet-vaatjens waren dun-

der: en ik konde ook onderfcheyden aan de dikte van

de rokken welke de arteria ofte de vena was.

Dit gefeyde bondelke fenuw-deeltjens lag in zyne
omwinfels ganfch los; want het liet lig fonder het min-

de gewelt te doen , in fyne lengte uyt fyn omwinfel

halen,

Vorders hadde ik in myn huys het agterbeen van

een Zuyg-lam, waar van ik mede befchoude de Trek-

kers , om de fenuwen daar aan te ontdekken ; die ik

my ook voor de oogen ftelde , leggende mede op de

eene plaats als in een vliesje op den Trekker ; en op
een andere plaats in een vlies opgeflooten : fonder dat

ik oyt geilen hebbe dat een fenuwtje tot in den Trek-

ker inging ; of ook dat de fenuwen in de Trek-

kers haar in rakken uyefpreyden : daar nogtans door-

gaans veel bloet-vaatjens , ende ftriemtjens die wy
membrane noemen , en wel voor vaatjens foüden aan-

üen , tot in de Trekkers ingaan.

Agt dagen na de gefeyde waarneminge hebbe ik

oor my leggen een voor-quartier van een Lam , dat

wat meer dan eenjaar out was; en ik fag aan de wer-

vel - beenderen , daar het agterfle van het voorfle

quartier was afgefneden , zoo ik my inbeelde een fe-

nuwtje leggen , dat ontrent de dikte hadde van een

gemene fpelt , ende was wel tweemaal zoo lang als

breet. Dit verfpreyde dg in 't vlees ; 't welk voor my
blyfehap was , om nu te konnen nafpeuren , hoe de

fenuwen tuffen de vlees-fibertjens mogten ingaan.
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Dog ik bevond dat ik in myne meninge quam te

dwalen: want zoo ras en quam ik her door het Ver-
groot-glas niet te fien , of ik bevond het een Trek-
kertje te fyn ; dat geveft fal fyn geweeft in een van
de wervel beenderen ; en welkers dikte it\ veele af-

deelingen door membranen was van een gefcheyden

:

welk afgefcheyde Trekkertje ik fag dat in 96. dee-

len door vliefen van een gefcheyden was : ende dus
liet Trekkertje in 96, byfondere Trekkertjens konde
verdeelt werden > die yder nog met een yjies fouden
omvangen blyven

Vorders hebbe ik een zoo genaanit feet* dun fe«

nuwtje aangetroffen, dat voor een gedeelte uyt vet-

deelen was beftaande, en vorders uytfeer veele kjijj
ne fènuw deelen , die alle door vliefen van een waren
gefcheyden ; waar van eenige geen vierendeel van de

dikte van een hair van een mans kinne konden uyt

maken.
Dus verre fyn myn aantekeningen ; waar in ik wil

hoopen dat yets fal gevonden werden, waar in UF ,

Hoog-Edele Heeren behagen fult vinden.

Na myne gedagten fal dit myne laatfle waarne-

minge fyn, die ik UE. Hoog-Edele Heeren fal laten

toekomen ; om dat myne handen fwak worden , ende
ten weynig bevinge onderworpen fyn , dat afhangt
van myne feer hooge jaren , die nu al 85. fyn ver-

loopen. Ende dus laat ik myne groote dankbaar-

heyt by defènaanUE. Hoog Edele Heeren toekomen:
hier in beftaande dat my in denjare 1679. hebt ge-

üeven zoo gunftig te wefen, ende buyten myne ken-

M m m z nifie
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üïiïe tot een Lid van UE. Hoog weerdig Collegie

der Koninklyke Sociëteit aan te nemen ; ende my
toe te fenden een Diploma , benevens twee Brieven van

beyde de Heeren Secretariflen van de Koninklyke
Sociëteit , die insgelyks my kenniiïe hebben gegeven

van myn verkiefmge , ende dat met alle de Hemmen
van -de Koninglyke Sociëteit , die alsdoen feer tal-

ryk vergadert was.

Als mede voor de Vhilofyhicd TrmsaBions , dit UE.
Hoog-Edele Heeren , my van tyd tot tyd hebt ge-

lieven toe te fenden.

Over alle defe gefeyde eer en gifte my aangedaan

,

late ik andermaal by delen myne dankbaarheyt aan

UE. toekomen: Ende lal met feer veele agtinge bly-

ven, enz.

ANTONÏ van LEEUWENHOEK,

RE-
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VAN
ORDEN
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ZAAKEN.
a:

AThren ; in een Peer : zie

Zuyker - peer , Goud -

peer.

• menigvuldige aderen, bin-

nen tegens de harde fchors

van de Kokos -noot leggen-

de. Pag. 183.

—— aderen zeer menigvuldig

in de Thee bladen , en roe

tot wat eynde. 1 §5.— onbedenkelyk veéle zoo-

danige aderen in Appelen:

enz. 34°»34 I

* Zie .Afpel.

Aderen van 't lichaam hebben

geene opening, als in 't hert.

290, 344.——
- hoe het bloed daar uyt in het

lichaam gedreven word. 290.
~ de arteria en de venaiseen

en 't zelve Bloedvat. 344.

Afgang van Dnyven,Hoenderen,

enz. onderzocht ^.251,252.—-* Afgang, de Chylineenen

afgang uytgedreyen ., en on-

derzocht: . 3S5.

Geele doffe daar in gevon-

den. $
8 5'—-- Andete afgang onderzocht

en befchreven. 3 §6.

Appelen en Veeren zyn Zaad-

hnyzen. 27.

Kleynheit van de Plant,

die in het zaad of de pit van

den Appel opgefloten leit. 7.

-—— Het vliesje van zoo een Pit

van zyne bolletjes ontledigt en

afgerekend. 2 8.

-. Andere vliesjes , daar de

.Bolletjes noch inzitten. 28.

Appelen hebben zoo dikke fchil-

'len niet van noode. als de

Oranje- en Citroen-appelen:"

en waarom

?

'5*«

Mmm 3
Appelen
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Appelen , zaad van een Appel-

boom afgebeeld : Pag. 33.
——

• zie Zujker-peer , Goud-

p$er.

Appden van Chin& : in ydej

kern of zaad der zelve fom-

tyds drie planten opgefloten.

23 r, 231.

Affelen: zie Ader.

— Appeldeelen beichreven. 341.

BAays ; Opmerkingen pp de

Baars. 2 1.

r^r» de vifch-fiberrjea yan de

Baars ook mee veezen 0,111-

won(Jeni. 22.

Beer-en duyftere ftreep in 4e hai-

ren der Bee^en ; en iti andere

• Hairen. 4.8, 49.
-"**•

; Bolletjes, 'm dq, haifen der

Beeren. 45).

^jfff die -Bolletjes; met kient- ge-

vnl|d> 42, 50.
•*•— Hairtje van een. Weft-In-

diflchenBeer afgetekend, ƒ©.

Jfeweegwg is in dekleyneDieFen

vaardiger als indegroote: en

waajonU . nfa t6o.

fytterhe.it van de Hop: zkBop.
J3l(tdsgewjzL& dalen in de Boo.

men, Planten, enz, 34*35.
dezelve leggen in het zaad

Zodanig naar de plant ge-

ftrekt, dat ze dezelve konnen

voeden. Pag.
3 5.

Bladsgewyz^e deelen\ hunne ver-

eemging met. de Plant afge-

beeld. 3 6.

Bloed van de Garnaat : zie ühr-

naat,

Bloetvaten .: zie Aderen van 'c

lichaam.

Bloed 1 hoe het lichaam door

de weyachtige ftoffe gevoede

word. 290,344,345.
ofhet Woed door de vleefch-

fibertjens circuleert. 29 r.

=*-" Hoe dienftig het is dat hec

bloed dun zy? 34 c.

oorzaak van de -zwartig-

heit des Bloeds. 3.4 j.
,—-^ bloed [e dik zynde vetoor:

zaafer ho^fdpyn , en hoedanig ?

345> |*f
f**»* wat de Auteur doet- en*

het bloed, te Yerdunneji? 346.

^#T Bloed zolder roode kleur.

Bloed-kolletjens:, niet wel t£ vat-

ten hoe dezelve in de aderen

niet en ftremmgn, 435, 436.

B.vekweyt: dei meeïftoiFe van de

JtoekweyiUeyt in geen vliezen

opgefloten , en waarom ? 250.

7*rr? Meel- deeltjes van deBoek-

weyt befchreven. 250.

Botlktjens , geele bolletjes in de

Hop: zie Hop.
BoUetjerts,
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"jfoürtjetts, zulke bollëtjens ook

gezien aan de nieuwe ranken

van den Wyngaard. Pag. 201.

~— die bollëtjens waren ey-

gentlyk het fap, door groote

wasdom , of door hitte , uyt

de ranken geftopten. 101.

Bonfems , hanen van Bonfems

hoedanig van maakzel. 48.

Boomen : van hunne horizontale

en opgaande vaten. 34, 35,

9 i, 93, 2Ó1, 161'

-**— krVgen jaerlyks een nieuwe

baft. 261, 262.

-"— eenige Indiaanfche Boo-

men hebben geene horizon-

tale vaten. 2.61.

Boónen onderzocht. 245.
——- van hunne Meel-deeltjens.

245, 246.

-—* wat voor figuuren de Meel-

ftoffe der Boonen , in water

ontdaan, aanneemt. 246.

*—— Hoe de Meel-deeltjens in

een vliesje by den anderen

leggen , en eenlDondeltje uyt-

maaken. 247.

Boontjes (Turkfche of witte)

bekoomen zeer ciualyk aan

fommige rnenfchenv 24S.

**-— vericheyde beeften Willen

' die niet eeten. 248.
-—^— de Meel -(toffe (kt zelve

door het Vergroot - glas be-

- fchouwd. • 245).

Boontjes-, wat figuur dezelreMcei-

{toffe aanneemt , met water

vermengt en over 't vuur ge-

warmt zynde. Pag. 245?.

Boontje: zie Turkfche Boontjes.

Bot onderzochte. 20.
**-*

~ de vifch-fibertjesvatdeBot

zyn zeer verfchillende in dik-

te. 20.
-i-i— de inleggende fibertjes ver-

roóiien zich naakter in deBot,

als doorgaans in andere vis-

fchen. 2o„

?1—* een viich fibertje van een

Bot beftaat wel nyt 300. fi-

bertjêns. 20.
—— de vliezen veitoonen zich

zeer naakt in de Bot. 20.

Braaking van den Schryver waar
uyt ontftaan. 255, 2 y<?.

BravaPareira : zie PareiraBrava,

Bye (Wilde) onderzocht. 1 19.

de wilde Byen laten hun-
ne angels in de lichaamen niet

ftèeken. 115?.

C.

r^Hina, wortel, Meel- {toffe

^^ daar in gevonden. 437.
"k*~iii

* Appelen van China: zi-e

' jiffblen*

Chjly die in een buykloop uytge-

dreven was door het Vergroot-

glas onderzocht. $84, 3 S y,
-— beftónd uyt hoog geele

déeltjens, enz. 384
Dar:
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D.

Armen , hoe dat ze de Chyl

vooicftoocen. p. i^ y
i^6.

— hoe dezelv.e, zonder Chyl

zynde, zich zeken toenypen.

587.
~ de

gaans

[al word niet door-

, in de darmen uytge-

ftorr. 387, 388.

Deenfchen Os : zie Os.

Delft, de toren van de Nieuwe

Kerk te Delft hoe hoog.- 43.

Qierke , in een Koker zittende

dewelke vaft gehecht is aan 't

Eende krooft. 64, 6y.

—— des zelfs wonderlyk maak-

zei. 64, 65.
—-— hoe het zyn kokertje groo-

ter maakt. 65.

rr— des zelfs omloopende rader-

werk. 66.

~-~— hoe het zyn voedzel , door

het omdraajen van dat rader-

werk, bekoomt. 66, 6j.

- Andere dierkens aan het

Krooft gehecht. 67.

.—— het gemelde raderwerk

heeft tanden j en waarom.

67, 68.

?*-— ongelooffelyke kleinte van

fommige water-diertjens. 404.

X)ierkens : zittende in een vlies

,

't welk op een vyver dreef. . 68.

Dierkens, hoe dezelve in-de tan-

den konnen koomen. p. 68.
-—— wonderlyke vermening-

vuldiging van fommige diec-

tjens. 2851.

Diertjens in de zaaden der Die-

ren. 1 66.

óqs Schryvers gevoelen

daar omtrent op veele plaat-

zen aangenomen. 1 6j„ ,

"~— die diertjens zoo leevend

en zoo groot in kleyne als 'm

groote Villchen. 167, 1S9,

190, 288.

Opwerpingen tegen de
voortteeling door de Diertjens

opgeloft. 186, 187, 205?, 2 ie.—— menigte van Diertjens waar
toe dienftig (in 't mannelyk
zaad.) 187.—— groote menigte van zulke

Diertjens in deViilTchen. 217;—- onbedenkelyk groot getal

in het zaad, enz. zSc,

onvolwaiTene Diertjens in

het zaad. 286.—— zy worden voortgeteelt in

de Zaad-ballen. 2S6.

; vordere opmerkingen op
die Diertjens. 286, 287. enz.—'— hoe menigvuldig dezelve

zyn in de hom van Kabel-

jauw, Lenge, enz. 18 7.

levendigheit van de Dier-

tjens in 't zaad der Dieren. 2575.

Diertjens,
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piertjeas , In het zaad van eenen

Kabeljauw , en in dat van

eenen Spiering , even groot.

Pag. 297.
—

-

opwerping , dat zoo een

groot getal van Diertjens over-

tollig is, beantwoord. 297.
'." ' - Het zelve zonde van de

zaaden der Boomen gezeit

konnen worden. 2517.

",
' Ofdiergelyke Diertjens ook

in andere vochten gevonden

worden. 25)8,25)57.

—— tweederley Diertjens, man-

netjens, en wyfjens. 295).

r—— hoe lang die Diertjens kon-

nen leeven, enz. 305.
"? aangewezen hoe die Dier-

tjens door de nauwe opening

van het afdraagend zaad-vat

gevoert konnen worden. 308.
—— onvolwafïene Diertjens in

de Epidtdimis. 3 1 o.

«*—— Diertjens in Rams- ballen

gevonden. 39^-» 35>5?«

: een Geers-greyntje is wel

1 000. millioenen maal grooter

als een Zaad-diertje. 404.

Drank moet aan de zieken niet

geweigert worden , en waar-

om. 345.

Dnytient-been , zie Indiaanfch

Duyzent been.

Duyven : haar afgang onder-

'

zocht. ij 1.
I

Lant : het hair van een Elant

"* hoedanig van maakfel. p.y 2.

beltaat uyt vliesjes. ƒ2.'

Eptdidimis van een Ram onder-

zocht. 308,50?,-* !wj402j4U3„
—— menigvuldigeDiertjens daar,

in gezien. 310.—— begiafels van Diertjens

daar in gezien. 310.—- darmswyze fchikkingenetï

deelen van de Eptdidimis.

402» 403.
-— Het verfchil tuflchen de

Eptdidimis en de zaad -bal

vertoond. 403.

Ertefiy erweten, onderzocht. 247.

de figuur van de Meel-

florTe der Erten aangetoond.

247, 248.

de Meel- deelen der Enen
worden ligt ontdaan , en kon-

nen veel voedzelgeeven. 248.

Eyeren der Viflchen : zie Kuyt-

greinen.- noyt geen Ey in de TwA
FallopUna door den Schryver

gevonden. 205).

Eyerfchalen : het vlies , tegen de

Eyerfchalen aanleggende, be-

ichreven. 35? j-

* Het beftaat ten minde uyt

8 vliezen. . 39 u

N n n Eyef'
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Eprfchalèn worden uyt het vlies

van het Ey gemaakt, p.3 9 1,3 9 2.

—— die Eyerfchalen , in azyn

gelegt , leveren zout - deelen

ïiyXi 39*>323-
' Eyerfchalen gebrand , die

veel zont uytleveren. 393, 394.
Befchryviug van dat zout.

394-—— waar uyt het zout der Eyer-

fchalen voortkoomt, 396.

Ejermji in de Vrouwen , en in de

wyfjes der Dieren , verwor-

pen. 209,210.

redenen , voor de Eyeren

en het Eyerneft ingebragt,

door den Auteur beantwoord.

294. enz. 298, 300.

Eyernejlen in Schapen enz. onder-

zocht. 300, 301. enz.—— antwoord op de vrage,

waar toe het Eyerneft zoude

dienen, indien, enz. 304.

F.

T^lbertjes van walvis-vlees: zie

*• Walvis-vleefch.

Fibertjes van 't Runt-vleeich ook
met vliezen omwonden. 7, 8.

Fibertjes van den Kabeljauw , zie

Kabeljauw : van den Spiering

:

zie Spiering: van de Bot: zie

Bot van den Mnys , Zoek
Schaap, Muys, Os, enz.

Fibertjes vifch-fibertjes van den

Kabeljauw afgetekend, p. 1 7,

• Fibertjes van allerhande

vleefch en vifch met vliezen

bekleedt. 19, 69.—— Zie wederom Bot , Muys ,

Schaap, enz.

de Fibertjes, in 't groot wor-

den derViilchen, vermeerde-

ren niet in getal, maar alleen

in groore. 22.
' de Fibertjens, met hunne

vliesjens , al ingefchapen in

het Diertje van het mannelyk
zaad. 22.

"—~ ongemeene dunheitvande

vleefch-fibertjes. 61, 61.

Zie Fleefchfibers,

G,

f^Al , vloeibaer blyvende en
^"* in 't lichaam overgaande,

hoe de geelzucht kan veroor-

zaaken. 386—-— Gal van Ofïèn, Schaapen,

enz. onderzocht. 387.—•— of daar zout in gevonden

word. 387.

Gul-blaas (lort haare Gal niet

doorgaans in den darm. 387.

Gamant : haare vifch-deelen on-

derzocht. Ut- Bloed in deGarnaat gezien. 1 r.

Zout-deelen in dat bloed

ontdekt. 1 1.

Garnaal
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Garnaat hoedanig fommige zout.

deelen ftremden en fommige

nier. Pag. 11, n.

zy ftremmen niet in een

drooge lucht, enz. 12.— Vordere ontdekkingen om-

trent de Garnaar. 1 8.

f—— yder vifch-fibertje van de

Gatnaat ook met een vliesje

bekleet. 1 8.

dezelve vifch-fibertjens af-

getekent. .8.

—— in overvloed gevangen , en

waarom. 409.

Gedenk-penning , met een La-

tynfch Lof- dicht , aan den

Schryver vereert. 2.2.1.

-greyntje : hoe veele ftroo-

halmen en Gerft-ayren dat 'er

nyt een Gerlt-greyntje voort*

koomen. 2.2.1.

— de jonge Plant in een Gerft-

greyntje. 223.— zoo een Plant befchreven.

223, 224.— zoo een Plantje met een

Vliesje bedekt , en waarom.

224, 225.
"" Pori in de Plant. 225.— ook het begin van de

vrucht, of de Air, in zoo een

greyntje ontdekt. 225.
—- Gerft greynen te Spruyten

geleyt, enz. 228.
—- Gerit-air in de jongePlantjes

wederom ontdekt, p. 2 28,2 29.— worteltje van zoo een

Plantje afgebeeld. 229,230.
—— de Gerft verrot in de aar-

de, om dat deMeel-ftoffetot

de jonge Plant overgaat. 230.
-— Hoe de Gerft, in de aaide

leggende , haar wasdom krygt,

en aangroeit. 230.

' waar toe . de naad in de

Gerft, Tarwe, Rogge, enz.

dient; zie Tarwe.

Glazjen-flypen : waarom de Schry-

ver niet goedvindt de jonk-

heyt daar in te onderwyzen.

168, i6<7«

Goude Torre : zie Torre.

Goud peer onderzocht. 177, 17S.

veelvuldige aderen in de-

zelve ontdekt. 180»

hoe die aderen of vaten in

de Peer geftrekt leggen. 1 8 r.

—:— wel 28 duyzent vaten in zoo

een Peer opgefloten. 181,182.

waar toe de huyt der Pee-

ren dient. 182,

H.

TlJiren van deMuyzen: zie

*• •*• Muyz.eti.

allerhande hairen , van men-

fchen en dieren , hebben een

fchors of baft: behalven, enz.

4*.

Nmi 2 Hairen
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Halten: dikke en dunne hairen

in de Dieren. Pag. 46.
*-

•- • van hunne worteltjes.

46, 47.
*=— e^n bondelke van haircjes

beftaat wel uyt 2 5 hairtjes. 47.
' het groejen der hairen ge-

fchiedt niet by uytfpruytinge,

maarbyvoortftooringe 47,48.
«—- hairen van een Ermyn, Kat,

Konyn, enz. 48.

Hairen van een Bonfèm 5 zie

Bonfetn.

* van de Beeren: zieBeeren.
taii— of onze Hairen hol zyn,

en merg in hebben. 58.

L" '
' zwartachtige of bruyne

ftreep in onze hairen. ƒ 1.

Hair van een Hart afgete-

kent. 5 1.

—— Hair van een Elaiit : zie

Elant.
——- waar toe de ledekens der

hairen dienen. 55.

Haring : fchobbens der Harin-

gen onderzocht. 413,414.
r ouderdom van den Haring,

en vaneenige andere VHTchen,

uyt de dikte der fchobbens af-

genomen. 413.
"" groote Haringen doorgaans

dor en mager, maar niet altyd.

412,413,
."—""" de Haring de vetfte der

Zee-viilchen. 415.
)

Hart : beweging van het Haït

befchreven. Pag. 19 2.

Hartwoeker gehekeld. 170.

Herfenen van een een Varken
onderzocht. 337, 338. enz.

t' zamenvoeging tuflchen

de Herfenen en bloed-vaten.

53S.— — Herren- fibertje beftaat uyt

meer fibertjens. 335?.

Herfenen , de Herfèn - fibertjens

koomen niet uyt de Aderen

voort, 34L
de Herfenen van een Var-

ken op nieuw onderzocht en

befchreven. 342. enz.—— de Herten fibertjens van een

Varken wel viermaal zoo dik,

als de vleefch- fibertjens van

een Os. 343.—— Hoe de Herfèn - fibertjens

fich van een fcheiden, endaar

na weder vereenigen , enz.

34^, 347-

Herfenen van een Muys
onderzocht. 364.

Herfenen van een Kabel-

jauw befchreven. 447.—— dezelve beftaan uyt holle

vaatjens. 447.

de Herfenen van alle Die-

ren beftaan uyt zodanige vaa-

tjens. 448;
- Herfenen en Ruggemerg hoe-

danig over-een-koomen. 448-

Hom
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Hom van een Kabeljauw en

Lenge, hoe vol van Dierrjens.

Pag. 287.

—— daar worden in een jaar

meer Diertjens uytgeftort, als

'er menfqhen leven. 297.

Honig by : zie By.

Hoornvlies van een Walvis-oog:

zie Walvis- oog.

Horizontale vaten: zie Vaten.

ii/^LuykfcheHop waarom be-

ter als de onze. 199.—- de Hop door het Vergroot-

glas befchouwt. 199, 200.

r-— de zaadjes van de Hop ont-

leet. ioQ'

-— debladerkensvanhetzaad-

huysje met geele bolletjens be-

zet. 200.—-- die bofletjens vol geele

Oly. 201.
•—— die Oly m« zout-deelen be-

zet, dewelke de bitterheit van

de Hop veroorzaaken. 202.— dezelve Oly vorder befchre»

ven.
.

205.
—— dezelve Oly vol zout-dee-

len. 205, 206.

Hup dei Beeren , enz. waar toe

dienftig is.
' 182.

Huyt beftaat uyt ongelooffelyk

veele vaatjens ter uycwaaflè-

minge dienende. 418.
«— ^ at ge£a j opgecyfert. 426,

427.

k— die vaatjens voor het Ver-

groot- glas gebragt,vallen door-

gaans toe. p. 418,419,424.
waar toe die toeflnyting

dienftig is. 419, 420, 424.

ftukjens van de Huyt voor

het Vergroot-glas gebragt, enz.

421, 422.

I.

TNdiaanfch Duyzend-been kan,
A zyn vergif niet fchieten. %^.

Inkrimpingen : zie Ringswyz.e

Inkrimpigen.

gefchieden omwentelender

wyze : zie omwentelende In-

krinpimgen.

Irias , Worrel , Meel (toffe daar

'm gevonden. 457

K.

TT Abeljaww onderzocht. 1 2.

- zout in het nat van den
Kabeljauw gevonden. 12, 13.—— maakzel van de mufculen

der Kabeljauwen. 13.

t ' die mufculen zyn zeer kort

:

en met membraanen omvan-
gen- 13.

zodanige kortheit dienftig

tot eene vaardige beweegine.

—— de gezeide membraanen
worden door het kooken ont-

daan. 1 46

Nnn 3 Kabel*
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Kabeljauw 5 de vis-deelen van een

Kabeljauw door liet Vergroot-

glas beichouwd. Pag. 14.

-«"— de vis-fihertjes van een Ka-

beljauw > uytedyk te oordee-

len , achtmaal dikker dan die

van den "Walvis. 14— Kringswyze ftreepjes in de

zelve vis-deelen. 15.
~—— deze vis-fibertjes ook met

vliesjes omvangen. 1 5.

*—— vis-fibertjes van den Ka-

beljauw afgetekend. 15.
—"*— fterke inkrimping van deze

vis-fibertjens. 15.

- huyt der Kabeljauwen vyf

en feven dik, enz. 155.

Kabeljauw met geilote buyken

de befte. 412.
-— een Kabeljauw 15 jaaren

oud. 4 1
4.

t— Kabeljauws herfenen be-

fchreven. 447. enz.—— dezelve beftaan uyt holle

vaatjens. 447.
Kambodiaanfcke Piekboom met

leden bezer. 93.

Karper ; fchobben van de Kar-

per: zie Schobben.

Kafianjen beftaan uyt vliesjens,

daar kleyne bolletjëns in leg-

gen. 26.
*—~"~ Kaftanje afgebeeld , waar

uyt de bolletjëns zyn gear-

beydt, 2.6.

—

—

• hoe de jonge plant uyt de

Kaftanje voortkoomt. 27.

Ktkvorjfm en Padden konnen de

planten met haar vergift be-

fproejen. 8cj.

fchieten hun vergift niet

ligtelyk uy t , dan als ze getergt

worden. 90.

Kircherus meent dat 'er wormen
uyt de planten voortkoomen.

87,88.

hy word gehekclt. 87,88.

hy meent dat geen vliegen-

de Schepzels levende Dieren

voortbrengen. 90, pr.

Klapvliezen in de vaten van de

Peeren : zie Zuyker-peer.

Kleyne Dieren vaardiger in hun-

ne beweeginge als de groote.

12(3, 1(30.

Koe ; Vleefch van een Koe : zie

Vleefch.

Koker : Dierke in en koker zit-

tende: zie Dierke.

Kokos-noot : witte flofTe in de-

zelve. 28.— waterige vocht in de Ko-
kos-noor. 28.

—— oorzaak van die vochtig-

heit. 29.— wanneer de fchors der

Kokos-nooten noch zacht is,

zit 'er niet anders iu ais een

waterige vocht. 29.
——: veel olie uyt de Pit van de

Kokos-
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Kokos-noot gedrukt, p. 2 0,3 o.

r—— de Pit van de Kokos-noot

beftaat uyt lange pypjes , of

vliesjens. 30.
?—~ die pypjes met zeer kleync

bolletjes gevolt. 30, 276.
~~~" Klapvliezen in dezelve Pyp-

jesi EP»'* 1 '

—— zoodanige Pypjens afge-

beeld. 3 1.

•~~~" menigvuldige aderen tegen

de harde fchors aanleggende.

185.

r*—* Kokos-noot wederom be-

fchreven. 271. enz.

r— huytje van de Kokos-

noot. 272'

r—— Vlies van de Kokos-noot

vol vaarjens. 274.— die beftaan uyt omwente-

lende deelen. 274, 275.

r—— Pit van de Kokosnoot

befchreven. 276.
"—

• Plant in de Pit opgefloten

en befchreven. 277,278.
"——

• Kokos -noot is ook een

zaad van eenen Boom. 281.

r~~- heeft geene naaden , gelyk

andere Pitcen. 28 1.

.- hoe de wasdom in de Ko-

kos noot toegaat. 281,282.

r—— Ader uyt de groote fchors

van de Kokos -noot befchre-

ven. 341,342.

Kokos-boom heeft geene horizon-

tale vaten. 262
hout van een Kokos-boom

befchreven. 263,264.
nuttigheden van den Kokos-

boom. 265.
hoe de leden van den Ko-

kos-boom loopen. 265,266.
—"— draadtachtige deelen of va-

ten van den Kokos -boom.
266, 267, 268.

blaasachtige deelen van't zel-

ve hout befchreven. 267,260.

omwentelende deelen in de

vaten van den Kobos-boom.

260, 270. enz.

Krabben , werken op den azyn

gelyk de Kreeften oogen. 80.

het zout van de Schaaren

of Nypers der Krabben. 80.— de vifch-fl bertjes der Krab-

ben. 8 o, 81.

Het Bloed van de Krab-

ben. 82.

de Vis-deelen der Krabben

onderzocht. 162.
"-—- een Vifch-fibertje van zoo

een Krabbe is wel een Vifch-

mufculcje. 163.

Kreeft ; of de Kreeften jaarlyks

haare huyd verwiiTelen. 76.

uyt het vlies van de Kreeft

geoordeelt hoe oud dat de

Kreeft was. 76,77*
—
- hoe de fchorfen van de Kreef-

ten in groote toeneemen. 78.

Kreeft ,
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Kreeft : de fchors van de Kreeft

doen dezelve uytwerkinge als

de Kreeften icharen ; maar wat

flapper. Pag. 72, 75.
•'' " ondervindingen op de

fchors en fchaaren van de

Kreeft gedaan. 72,73,74.
~—- oneyndelyke zout-deelen

uyt een (tukje van de fchaar

gekoomen. 73.—— een ftukje van zoo een

fchaar, in wyn-azyn gedaan,

wat voor uytwerkingen ge-

daan heeft. 73>74«
"
V

'.

' benam de zuyrigheit van

den azyn. 74>7)'«—— ontelbaare zout-deelen in

den azyn gevonden. 7$,
—— de zout-deelen van de Kreef-

ten-fchaar befchreven. 75,—— Kringen op de Kreefte-

fchaaren. 77.
-!

.
de Vifch - fibertjes der

Kreeften ook met vlicsjes om-

vangen. 81.

Pooten van een Kreeft

onderzocht. - 161.
—— de Trekkers van de Pooten

verdienen den naam niet van

Trekkers; 161,161,

r-— de harde fchors van de Poo-

ten verftrekt voor beenen. 1 61.

Kreeften -oogen waar van daan

koomen , en wat dat ze voor

een ftoffe zyn. 71.

——hoedanig de Kreeften-oogen

op óen azyn werken. Pag. 78,,

Het zout van de Kreeften-

oogen , en van de Kreefte-

fchaaren, vermengt zich met
het zout van den azyn , enz.

78.

ontelbaare zout-deelen in

de Krceften-oogen. 78,79.
Kujt - grejnen zyn zoo groot in

de kleyne als in de groote

Viltenen. 167,108.

menigte van Kruyt greynen

in deVilIchen. 190,217.
Kuyr greynen worden van

andere Viflchen verflonden.

218.

L.

T Leden of Ledekens in deBoo-
men. 34,55,262,
in de hairen van de Muy-

zen, enz. 47.
"—"~ in de Pluymen van Pape-

gayen en Zwaanen. 5 4> 5 5.
' waar toe de ledekens die-

nen, j;.
zulke lededkens zyn in alle

planten die een ftamme heb-

ben , ook in de Sali-bladen

,

enz. 92.—— ook in den Kokos-boom

,

enz. 262,263.

hoe de leden van den Ko-

kos-boom ioopen. 265, 266.

Lucht 7
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Lucht : geen lucht in de Ade-

ren , Zenuwen , noch Vlie-

zen; maat wel in de Boud en

ingewanden. Pag, 191.

Luyzjtn (en Vlooyen) hoe dat

hunne angels door de huyd

weeren te booren. 429.

Lyn (Treklyn) hoe langer is, hoe

haare inkrimpingen langzaa-

mer gefchieden. 1 2 5, 1 5 9.

-— waar dat ze doorgaans moet

breeken » enz. 1 25, 159.

M.

\Jt Aagde-palm : of het waar
*• *•

is dat de Maagde-palm

. -geen zaad en draagt. 194.

befchryving van de zaaden

der Maagde-palm. 194, 195.

Meelachtige Jiojfe in een Turks

Boontje. 25.

Meel'acht
1
ge jiojfe , en Meel-

bolletjens? in de Tarwe. 26.- dezelve Meelachtige ftoffe

in Geers, Rogge, Erweten,

enz. ontdekt. 26.

Meelachtige {toffe , in het

zaad van de Maagde-palm,

befchreven. i$6.— de Meelachtige ftoffe in het

zaad dient tot voedzel' van de

jonge Plan te. 230.

r-"°~ Meel-bolletjens in de Tar-

we, Geerft, enz. opgeiloten.

2j6, 257. enz.

- die Meelftoffe in de Tarwe,
enz. heeft ook een inwendi-

ge bogt ofte naad. Pag. 2 3 6%

237, 241, 243.

TT" ieder deeltje van 't Meel werd

door een adertje gevoedt. 237.

de groote van de Meel-

deeltjens aangewezen. 2 3 8.

de Meel-bolletjens met een

huyt voorzien 9 zoo wel als-

de Tarwe» 239.

onbegrypelyke menigte vau

deelen , in een Meeltje van

een fants groote opgeiloten.

243.

Meel deelen , hoe in de lichaamen

ontdaan worden. " 2 _j r.

Meel -jiojfe van de Boonen : zie

Boonen.

Meel -ftoffe vau de Erten : zie

Enen.

Meel- ftoffe van de Boekweyt 9

Turkfche Tarwe : zie Boek-

weyty Turkfche Tarwe.
—— zie Parara Brava, China >

Irias.

Membrane : zie Vlies.

Meutjens , zeer kleyne Visjens,

befchreven. 408.

worden van de Schelvis

greetig gegeeten. 40 8»

Mier : Het vleefch van een Mier

doorzocht. 107, 108.

Mol : -des zelfs hair zeer gelyk

aan dat van een Muys. 48.

O o o Moffele#
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Moffelen : der zelven ftrengen

befchreven. Pag. 335,334.— de ftrenge » uyt de Moffel

voortkomende, dient om de

Moffel aan den grond v aft te

hechten. . 334.

H— wonderlyk t' zamenftel van

de Moffel, 534.

Mugget drie fóorten van Mug-

gen. 113.

Mnaaen door het Vergroot-

glas onderzocht. 1 13,1 14. enz.

Mufculs : korte der mufculen

waar toe dienftie: zie Kabel-o
jauiv.

'-— groote Mufculs met eenen

Boom vergeleken. 1 3 9, 1 40.
•— de Mufcul uyt de borft

van een Muys befchreven.

145, 146,

Mnyzjn : Hairen van de Muyzen

hoedanig van.geftalte. 45-.

*"— ledekens in de hairen der

Muyzen. 47.
*—— zoo een hairtje afgebeeld. 47.
*— zie Hairen.
'— waar toe de gemelde lede-

kens dienen. ^5.

Muyzen: Vleefch-ftriemtjes van

hunne Pooten , watdundêrals

die van den Walvis. j 8.

—— deze vleefch ftriemtjes, met

vliezen omwonden , beftaan

weer uyt andere vleefch-

ftriemtjes* ?8.

— Vet -deden in die vliezen.

Pag. 58.—
'
de vleefch-fibertjes van een

Muys immers zoo dik als die

van een Schaap. 59.—- en als die van eenVarken. 6or

-— en van een Os. 61.— Inkrimpingen van de Fiber»

tjens en Trekkers der Muy-
zen: zie Ringswyzje Inkrijn*

pingen.

Muys : de vleefch fiberrjens van

een Muys onderzocht. 125:.

-*— de vleefch-fibertjes van een

een Muys , en die van een

Hoorn -beeft , even dik.

125, 126.
•—— de Trekkers uyt een Poot

van een Muys befchreven.

1 3 6, j 3 7. enz.

de Mufcul van de borft be-

fchreven. • 145, 146.— Het vleefch uyt het achter-

been van een Muys onder-

zocht, i.ji.— Trekker van den Muys:

zie Trekker.

Myt: hoe dit Diertje verzamelt,

zyne eyeren leyt: hoedieeye-

ren , uyt het lichaam genomen,

wegdroogen : maar van het

Diertje geleyt zynde een jeng

voortbrengen, enz. 88.

een Myt door het Vergroot-

glas onderzocht. 1 oS.
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Mt, eyecen 'm haar lichaam ge

vonden. Pag. 108.

N.

N-
'Jaden 'm de Nooten , enz:

zie Nooten.

Nagel: de nagelen der vingeren

onderzochr. 4*5*

*— de openingen , daar in ge-

vonden, zyn geen vaten. 425.

Nooten , als Haze-nooten Qkker-

«ooten, de harde Nooten die

wy fteenen noemen , enz. als

die van Parfikken en Pruy-

men , beftaan uyt twee naa-

den. H>& u
-— hoe de naaden van zulke

Nooten in de aarde leggen-

de , opengeftooten worden.

27, 181.

O.

f\Eflers: Hoe de Trekker van

%ët den Oefter bewogen word.

3.3J»J3-2 '

—— die Trekker befchreven.

33M33-
O/y in de Hop, zie Hop.

Ömwentelende Inkrimpingen be-

fchreven. 122, i23> 1 5 3> 1 54>

169, 170.— in wat Dieren ontdekt: zie

Inkrimpingen.— ontdekt in het Walvis-

vleelch.
161.'

Ömwentelende Inkrimpingen m
de Krabben. Pag. 162.— ook in de vaten van den

Kokos-boom. 169, 170.
*— en van de vliezen van de

Kokos- noot, 274.
"~— ömwentelende deelen in de

Trekkers aangewezen. 330,

331. enz.

—— die omwentelingen gezien

in de Pooten van een Vlooy,

Honigby, enz. 331e— In den Trekker van den

Oefter zyn die anders geftelt,

331,332.
—— dezelve aangewezen in de

vleeich-deelen van eenen Os.

— ook in het vleefch van een

Vlooy. 474»

Oog van een Walvis : zie Walvis.

1 oogen op het hoornvlies

van de Rombont, en gemee-

ne Vliegen : zie Romhut.

Oranje- en Citroen-appelen heb-

ben -dikker fchiilen van 1100de

als onze Appelen : en waar-

om ? 3 2 «

Os : Deenfchen Os : des zelfs

vleefch-deelen onderzocht. 60.

van de fynheit van zodanig

Oflen- vleefch. 60,61,— de vleefch-ftriemtjes vaneen

Os, en van een Muys, ver-

fchiilen weynig in dikte. 6i-

O 00 2. Ove%
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'Overval van den Schryver, be-

schreven. Pag. 2j4« enz.

T> Adden enKirkvorflèn konnen
"*~ de planten met haar fenyn

befproejen. Sq.
&~™ fchieten hnn fenyn niet lig-

telyk nyt , dan als ze getergt

worden. 90.

Papegaay : zie Vluymen.

Parken, waar uyt de Trekkers

beftaan. 3 26, 3 27. enz.
""—- Hoe die parken in de Trek-

kers konnen ontdekt wor-

den. 329.

Tareira Brava (Genees-wonel)

bekhreven. 432.—— ondervinding daar omtrent

gedaan. 433.—— zouten daar in gevonden.

43 3>435>>44°-
—- hoe dat ze op het bloed

werkt. 435.
*—•

" meel-deelen daar in gevon-

den. 437.
•— de werking van dien wor-

tel niet wel uit te leggen.

438,441.
—— nytneemende kleinheit van

de gemelde zout-deelem 442.
*~~" naader onderzoek omtrent

dien wortel gedaan, enz. 444.
peer : zie Zujker-peer > zie Goud-

Veer.

VIanten in de zaaden. p. 3 1,3 2, 3 f.

Plant van den Appel-boom , in

het zaadje fchuylende , afge-

beeld. 3 4» 3 6.

—— oneindige vaten in zoo een

Plant. 36.— of alle Planten wormen
voortbrengen. 87, SS.

—— alle Planten, die een (tam-

me hebben , met ledekens

voorzien. <? 1.— Plant van een Peere-boom

in het zaad aangewezen; en

befchreven. 177, 178, 175?.

~r- de vaten , in zoo een Plantje

opgefloten , naar de cyfer-

kunft opgerekent. 17^.

de Plant ook in het zaad

van de Maagde-palm gevon-

den. 1575.— dezelve Plant uyt zoo een

zaad gehaalt. ir>j.—- de jonge Plant ook gevon-

den in het zaad van de Hop.

200, 204, 205.

in een Geerft-greyntje.

222, 223. enz.

zie Geerft-greyntje.
'

hoe zoo een Plantje door de

Meel-ftofïe gevoed word. 230.

Zie Kokos-boom.

Vluymen van een Papegaay, en

van een Zwaan , hoedanig

van maakzel. 53, 54.— ledekens 'm die Pluymen.

H>55-
Tutjen

s

t
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Ptitjens, binnen de hand ftaam

de, beichreven. p. 422,423.

R.

Ams-hallen onderzocht. 398,

599-

RatelJlagh kan zyn vergift niet

fchieten. 89.

Riet : waarom met leden voor-

zien. 262.

Rimpelen in de vleefch-deelen van

éai Walvifch. 6, 7.

Ringswyz.e inkrimpingen , zeer

net en klaar in het vleefch van

een wilde Honigby. 102.

in de Vliegen. 10:

—— die inkrimpingen gaan te

niet, ais het vleefch uytgerekt

woid, 102,103,151,152.
—— dezelve inkrimpingen in bet

Vlooycn vleefch. 107.— in het vleefch van een Mier.

108.
—— in dat van een Mngge. 1 r 4.

-—
* waarom dezelve beter ge-

zien worden in de Pootenvan

kleyne vliegende Schepzelen,

als in groote Schepzelen.

120, ii i.— in het vleefch van een Koe
gezien. 1 2 2.

-— die inkrimpingen beftaan

niet uyt een circulaire ronte.

122.

——worden befchreven. 1 22,123.

Ringswyze inkrimpingen: dezelve

inkrimpingen in de Trekkers

van een Koe,van een Hoen.van

een Mnys, enz. ontdekt, p. 123.— wederom m een Muys ont-

dekt. 1 i'5,— ook in de Trekkers van een

Os. 130, 13 1.— waarom die inkrimpingen

fomwylen verward voorkoo-

m.eifc 132.— dezelve in een Miïys ont-

dekt. 138, 135), 140, 14 r.—
* gelchieden eygentlyk niet

ringsgewys , maar omwente-
lender wyze. 153, 154.

r~— Zie Omwentelende Inkrim-

pingen,

Romhout (vliegend Diertje) door

het Vergroot-glas befchgjjwd.

345M5°-—
- menigvuldige gezigten op

het Hoorn-vlies van dit Dier-

tje en van de gemene Vliegen

ontdekt. . 350.

befchryving van dat Hoorn-

vlies , en van -de menigvul-

dige oogen daar op {taande.

350,351.— Hoe die oogen of gezigten

ten deele vierzydig ten deele

feszydig leggen. 352,3 5 5.— Helder plekje in ieder ge-

zigt , daar de sezigt-ftraal

door gaat. 353, 354.

O o o 3
R.Qm-
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b- 555-
hem die

hout van eene Zwaluwe ver-

volgt , hoe de Zwaluwe beft

kan ontvluchten ? Pa
—" daar toe dienen

menigvuldige oogen. 3 j<J.

Ruggemerg : Zenuwen daar uyt

voortkoomende befchreven.

-*— rok van het Ruggemerg
dubbeld op malkander leggen-

de, en waar toe? 362,363.—— van een Koe, Schaap, enz.

doorfneden. 315,316. enz.

—— Zenuwtjes uyt het Rugge-

merg voortkoomende , be-

fchreven. 315), 320.
-"*— over- een -komfte tufTchen

het Ruggemerg en de Herfe-

nen. 448.—
' Ruggemerg van een Schel-

vis befchreven» 445).

Runt-vleefch : des zelfs fibertjes

of ftriemtjes ook met vliesjes

omwonden. 7, 8.

"— zie Ringswyz.e inkrimpin-

gen.
—— Runt-vleefch onderzocht.

121, 1 22.

Rufpen koomen niet uyt de bla-

den, vruchten, boomen,enz.

87, 88, ji.

Ryjl : Meel-bolletjens vaa de Ryft

befchreven. 245?.

S.

OAlye 1 de Salye befchouwdc^ Pag. S6
} 87. enz.

ronde bolletjes op de Salye*

85,86,
—-

• de Saly- bladen dicht met
hairachtige deelen bezet. 86.— de einden van die hairach-

tige deeltjes met bollerjens

bezet. 86.
"—

• deze Bollerjens zal Kircherus

voor Spinnewebben aangezien

hebben. 86.

Aderen op de Saly-bladen. 86.

zwarte deeltjes op dezelve. 86.

de Auteur heeft noit eenise

Diertjes op de Saly-bladen ont-

dekt. 8 7 .

——• op de Saly-bladen legt eene

groote menigte van Oly. 87.

Saly-bladen niet geen zwarte

(toffe bezet. 5)2.

-ff veel meer met bolletjes, die

de Schryver voor oly-bolletjes

aanzag. 92.— de hairen van deze Saly mee
ledekens voorzien. 5*2.

Salpeter : toebereiding van het

• zout van Salpeter. 375?.

befchryving van dat zout.

375>> * 8 °-—
* andere waarneemingen om-

trent dat zout. 3 8o, 3 8 1.— Nuttigheit van 't zelve. 381.

Schaap
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Schaap : de vleeich-fibertjens van

een Schaap ook met vliezen

omwonden. Pag. 55?.

—— zyn niet dikker als die van

een Muys. 55?.

—— Trekker van een Schaap:

zie Trekker.

Schelvijfchen in grooten over-

vloed gevangen , en waarom >

407,408,410.—- vordereomltandigheden raa-

kende den Schelvis. 408,410.
*— zout in de darmen der Schel-

viflchen. 410,411.
•— de Maafland-fkiyfche en de

Delfshavenfche Schelvis beter

als die van eenigeZee-dorpen.

41 1,412.
°—

* de zenuwen en het Rugge-

merg van een Schelvis be-

fchreven. 448, 449.
Schobben van een Karper be-

fchouwd. 114,215.
?— uyt die Schobben geoordeelt

hoe oud dat de Karper was.

214, 210/217,413.
—"~ ieder jaar groeit 'er een

nieuwe Schubbe aan de Vis.

215.
~— Schobbens op de huyt der

menkhen. 425.

Schorpioenen fchieten hun fenyn

niet uyt. 89.
~~- waarom dat ze in 't loopeu

haare ftaart omkrullen. 90.

Spaanfche Zee : waarom dat mer!

daar geen grond kan peilen.

)

Pag. 40, 4 r.

Spek-eeter (een vliegend Dier)

onderzocht. 117, j iS.—
- de vleefch-fibertjens, voor

het Vergroot -glas gebragt 9

waren in een geduurige be-

weginge. 1181

Spinnekop kan haar vergift niet

fchieten. 8$.

Sternen van Parfikken , Pruymen 9

enz. met naaden voorzien: zie

Nooten.

Streng : meeft alle de zaaden

worden door een (trens ee-

voet. 33.- hoe dezelve in een Haze-

noot, Amandel, Parfik, enz.

geplaatfl: is. 33,

zoo een Kreng van de Pit

van een Appel afgebeeld. ^.
'Stiljïand in den wasdom : de was*

dom, in het Runt-vee, en in

alle lichaamen , ftaat op ze-

kere tyden ftil. 2 1 <>.

Stroo, waarom met leden voor-

zien. 161,

Zie Ledekens.

T.

T.

Arwe onderzocht. ié°— Meel-ftofre in de vliezen

opgefloten , en MeeJ-bolletjens

in de Tarwe. 26,

Taïu'ê
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Tarwe: 'm eenTarw-greyntje niet.

alleen de Plant, maar ook de

Air, ontdekt. Pag. 225.
"*— Meel in de Tarwe : zie

Mee.fc'fojfe.

tot wat einde de bogt of

naad in de Tarw-greynen ge-

fchapen is. 240.
——

* die bogten zetten zich in de

opzwellinge der Tarwe nyt,

enz. 2.40,141.
-— zoo een naad afgebeeld.

241, 241.

die fchors van de Tarwe af-

gebeeld. 242.

Tarwen-brood onderzocht. 244,

245.

Thee-bladen : waarom zoo over-

vloedig voorzien van aderen.

8

Torre- GoudeTorre , onderzocht.

«14, 1 15.

—-- yder van des zelfs vleefch-

deelrjens fchynt met een by-

zonder rokje voorzien te zyn.

'114.— yder vleefch - fibertje fchynt

een Mufcultje te zyn. 1 1 y.

•— of de vleefch-deelen tegen

het hoornacl*tig deel van de

Poot aanleggen. 115.
*— hoe dik de membranen , aan

liet doornachtig deel vaftzyn-

ze, op malkander leggen. 1 16.

Toren van de Nieuwe Kerk te

Delft hoe hoog. 43.

Trekkers, hoedanig met vleefch*

fiberen bezet. Pag; 104,

hunne ringswyze inkrim-

pingen befchreven. 125.
'1 rekker van eenen Os on-

derzocht. 128, 1 1 9, 1 30.

overdwars -loopende Trek-

kers in den Trekker van eenen

Os ontdekt. 130, 1-3'x.

waar toe die overdwars-

loopende Trekkers noodig

zyn. 131.— Het zelve in de Trekkers

van andere Beellen bevon-

den. 132.—
- twaalf Trekkers in eeniee

deelen van de Poot van een

Muys ontdekt en befchreven.

137, 138.- vereeniging van die Trek-

kers met de omleggende dee-

len. 137.- dunte van die Trekkers. 1 3 8.

Trekker : groote Trekker met

c^ncn Boom vergeleken.

Mi?» M7.— waarom een Trekker met
zoo veele byzondere membra-
nen voorzien is. 140.

— Trekkers uyt de groote Mufcul

van een Muys befchreven. 1 40.

Het geweld , aan eenen Trek-

ker aangedaan , word mede-

.
gedeelt aan den overftaanden

Trekker, en aan den vleefch-

fibertjens. 1 4 1 ,
1 44, 1

5 1 , 3 3 o.

Trekker
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Trekker , echter lyck een Trekker

in dac geval veel grooter ge-

weld als de vleefch-fibcrtjens.

\ Pag. 143,151.

r—- de Trekkers rondomme
mee vleefch-fibertjens bezer.

145.
'' of de beweging Van de

Trekkers of van de vleefch-

fibertjens begint , wil de Schry-

ver niet onderzoeken. 158.
" dunte van de ftriemtjes,

uyt dewelke een Trekker be-

llaar, ip 1.

——— membranen door de Trek-

kers loopende. ipi.

f.— de Trekker, op het achter-

been van een Os leggende,

verdeelt zich wel in 1000

191,326.

uyt veele par«

326, 3x7. enz.

Trekkertjes.

Trekkers beltaan

ken.
—— hoedanig aan' de vleefch-

fibertjens vereenigt } 327.—— deelen van de Trekkers,

door de overvloedige vet-dee-

len , van malkander gefcho-

ven. 328.—— hoe de gemelde parken in

de Trekkers ontdekt konnen
worden. 329.—— vlies, datde Trekkers om-
vangt, befchreven. 329, 330.

?— Omwentelende deelen van

«k Trekkers befchreven. 330.

nuttigheit der zelve. Pag,

330,331.—-— Zie Omwentelende deelen.- een dunne Trekker , uyt

6 Trekkers beftaande. 372.

Trekker van den Oefter befchre-

ven. 331,332..

Trekker van een Schaap onder-

zocht. 452,453.
yder lang deeltje van zoo

een Trekker is een vaatje.

4J 3» 45^» 457.
Trekkers: of de Zenuwen in de

Trekkers gaan. 453,454, 455.

Trekker van een Zuyglam

onderzocht. 45 5.

Trekker van een Runt met

veele zenuwen bezet. 456.

Turks Boontje onderzocht en af-

gebeeldt. 2.5.- Meelachtige (toffe in de

vliesjens van de Boontjes. 25.

Turkfche Tarwe onderzocht

.252.253.
——7 dé MeelftofTe der zelve

word zoo ligt niet ontdaan,

als die van onze Tarwe. 253 =

«

T7'Allisnieri tegengefprOofcen,
V 16&
Varken ; de vleefch-flriemtjes van

een Varken ook met vliezen

omzet. Go.

Ppp farkefs
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'arhrt : de vleeich- ftriemtjes van

een Varken niet grooter als

* die van een Muys. Pag. 60.

—— zyn zachter als die van an-

dere Dieren. 60.

' de Heriïènen van een Var-

ken onderzocht: zie Herffenen.

Vaten , in de Zaaden , waarom

zelden gezien worden. 28.—— horizontale en opgaande

. vaten der Boomen, 24, 3 5,

92, 93, 261, 161.

' oneindige vaten in de jonge

Plant , die in her zaad verbor-

36.gen is.

menigvuldige vaten in de

Peeren : zie Zuyker-peer, Goud-

peer.

Vaatjensvon dcHayd: •LizHuyd.

Vergiftige beefen : ofdie de vrug-

ten of bladen konnen vergif-

tigen. 89.

Verhaken: het verhairenvande

DieEen is een teken dat de was*-

dom dan ftil ftaat. 87, 8 8, 2
1
7.

Verrotting: uyt verrottinge kan

niets voortkoomen. 231.

Vet-deelen 5 in de Trekkers. 328.—— HoedeVet-deelentulïchen

en in de membranen leggen

,

die zich door de vleefch-deeh

tjens verfpreiden. 370, 37?.— hoe door de Vet-deelen de

vlcefch fibertjens van een ge-

ftooten worden. 3 7 2, 373,

Vet : het Vet (trekt tot geen voed»

zei van het vleeich. Pag. 372,

Vet gebraden vleeich veroor-

zaakt in den Schryver af-

gang. 384.
1 uytwaaiïèming van Ver uyt

onze lichamen : zie Ujtwaajfe-

ming.

Vijfeben , hoe vruchtbaar, ipo^

Vijfeben neemen 'm groote toe,

zoo lang als ze leeven. 105?.
• men kan hnn ouderdom

uyt hunne fchobbens weeren.

215, 21^,217,413.
—— waarom dat 'er geen meer

Viiïchen voortkoomen, naai:

gerade van het groot getal der

Dierrjens , en Kuyt-gteynen.

217,218.
Viiïchen eeten Kuyt-grey-

nen en andere Viiïchen. 2 1 8.

verfcheide groote Viiïchen

hebben geen kuyt, en waar-

om. 218.

Viiïchen fterven van geen
Ouderdom. 219.

Vifchdeelen van deGarnaat: zie

Garnaat.

Vifch-fbertjens : zie Fibertjes:

Walvis : Kabeljauw : Gar»

naat : Bot : Baars.—— de vifch-fibertjes, in 't groot

worden der Viiïchen, vermeer-

deren niet in getal, maaralleen

in groote. 2 2.

Vifch-
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Vifch-ftcrtjes beftaan weer uyt

andere deeltjens. Pag. 100.

Vifch-fibertjens voor Trek-

kers vèrftrekkende. ij 5.

r— yder Vifch-nbertje ook met

een membraantje omwonden.

r—• een vifch-fibertje van een

Krabbe is wel een vifch-

mufcuitje. I ^3«

H*<# van den Walvifch : zie

Walvis-vleefch.
-— vaneenMnys: zie Mujfs.

« > van een Schaap : zie Schaap.

vaneen Varken: z\tVarken.

van een Vlooy : zie Vtooy.

Vleefch -deelen: in de vleefch-

deelen van ccnOs, Hoen, en

Muys , is geen onderfcheid van

dikte. 95-— van eenkleynSchepzelzyn

niet altyd vereenigt aan de

Trekkers. i.3*&

Vleefchfhertjes van een Walvis:

zie Walvis vleefch.— zie Ft hertjes.

Vleefch van een Koe heeft geen

dikker of grooter vleefch- dee-

len omtrent hetfchilt-beenals

aan de Ribben. 57» 5^.

—— vleefch -fibertjes van de

Muyzen: zie Muyz.en.

r— vleefch-fibertjes, die t'za-

men mufcultjes zyn. \\6>

117.

Vleefch -fibertjes van een Spek-

eeter. zie Spekeeter.

Vleefch -fibertjes van de Pooien

der Goude Torre , voor het

Vergroot -glas gebragt , be-

wcegen zich. Pag. 1 1 8,

"—— dezelve beweeging in de

•vjjtèfch - fiberen * van andere

Dieren gezocht, 1 19» 1 20,
—• " ik wat zin de vleefch-

fibertjens uyt Trekkers voort-

koómen. 139.—— hoe de Vleefch - fibertjens

ook Trekkers zyn. 13^.

worden met de Trekkers

ook bewogen. 141, 143, 144,

—— zyri fomwylen zoo lang

in een vleefch - mufcnltje van

een Muys dat hun eynde niet

achterhaalt kan worden. 14:.
—— vleefch-fibertjens over mal-

kandéren gaande in het vleefch

*van een Muys. 145, 146.—— hoe dezelve vereenigt zyn

aan de Trekkers , enz. 1 5 r.— waarom yder vleefch-fibertje

met een rokje bekleedt is. 1 5 3.
-—— van een Koe , en die van

een Hoen, verschillen weynig

in dikte. 102.

de vleefch-fibertjens eyn-

digen niet in de Trekkers»

maar in de vliezen van de

Trekkers, enz. 106.

Ppp x Vleefch'
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Vleefch -fibertjes , bevonden dat

de vleefch-fiberrjens ook be-

kleedt zyn metvliesjes. p. 3 27.

de vliezen van die Fibertjens,

en die van de Trekkers, zyn

dezelve. 3 27.— of het bloed door de vleefch-

fibertjens circuleert. ^391.
al het geweld, dat aan de

Trekkers word aangedaan, dat

lyden ook deVleefch- fibertjens.

141, 144, 15 1, 330, 331. enz.— vleefch- fibertjens vaneenen

Os , niet meer dan viermaal

zoo dik als die van eene Vlooy.

•
374-

Vliezen die de vleefch ftriemtjes

van deu Walvis omwinden:

zie IValvis-vleefch.

—— van den Kabeljauw : zie

Kabeljauw.

Vliezen ^ die de vleefch- en vifch-

fibertjens omwinden , waar

toe nootzakelyk. 1 9.

' vertoonen zich zeer naakt

in de Bot. 19.

bliezen in de Pit der Appelen:

zie slppel.
——' indeTarwre: TAtTarwe.

Vliezjen 'm onze Appelen , in de

Oranje- en Citroen -appelen,

in de Aalbefien , enz. 3 2.

Vliezen die het Hoorn-vlies van

een Waivis-oog uytmaaken

:

Z\z Walvis oog.

Vliezen van een Goude Torre:

zie Torre.

of 'er in de Vliezen Bloed-

vaten zyn. . Pag. 130.

waarom yder vleefch-fibertjc

. dooj: een tokje bekleedt worJ.

153.—— oFer Zenuwen door de

Vliezen loopen. 165.

r-r— Vliezen hebben geene hol-

ligheden : en hoe dat ze ge-

voedt worden. 1 84J

Vliezen, of Membranen,
van de Trekkers wederom
befchreven, 106»

de Vliezen , die de Trek-

kers en de Vleefch -fibertjes

omvangen , een en het zelve

vlies. 205?.

Vlies , dat de Trekkers om-
vangt en verdeelt, befchreven.

325?, 330.
• op wat manier de Vliezen

de vleefch- deelen bekleeden,

enz. 370*

hoe dat de Vliezen zich 'm

oneindelyke takjens uytfprei-

den, enz. 370, 371.

Vliegende Schepzels konnen wel

leevende Dieren voortbren-

gen : tegen Kircherus. 5)0, 9 r,

veelvuldige oogen op het

Hoorn-vlies der Vliegen, en

der zelver befchryving : zie

Rombout.

VliegJWt
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Vliegjem, die op de bladen van

verfcheide Boomen zitten

,

koomen levend uyt haar Moe-

der. Pag. 5) o, 91.

Vliegen, die Maayen voortbren-

gen, hoe vruchtbaar. 103.

hoe ras de jonge nyt de

eyeren voortkoomen. 103.—— waarneemingen omtrent

het vleefch uyt een Vliege-

poor. 105, 104, 105.
—— wonder t'zatnenftel van een

Vlieg. 105.— vordere waarneemingen

omtrent de Poot van een

Vlieg. 105.

Vlooyen - vleefch onderzocht.

107.
—— Vlocy befchreven ; en won-

der maakzel van dat kleyne

Schepzel. 373» 374-—- Eytje van een Vlooy heeft

1 twee maanden van nooden

om eene volwalïène Vlooy te

worden. 375.-— viuchtbaarheit der Vlooyen.

37J.——
• een Vlooy kan een ganfche

winter zonder eeten overbly-

ven. 37J>37^-—— hoe de Vlooyen (en Luy-

zen) hunne angels door de

huyd weeten te booren. 429.

Voonteeling door Diertjens: zie

Diertjcm.

Uytwaajfeming van vet en vocht
uyt onze lichaamen befchre-

ven. Pag. 417, 418. enz.

" — Zie Huyd.

onuytfpreekelyke kleynte

en menigte van de uytwaiïè-

niende deeltjens. 41a.

W.

YVTsllvis : van zyn vleefch

,

* vliezen, enz. 1. Brief.

Walvis - vleefch allerdikft by de

ftaart, en waarom. 2.

ieder deeltje van het Walvis-
vleefch met een vliesje om-
wonden. 2.—— ieder fibertje beftaat uyt

andere dunne fibertjes. 3.

membraantjes van ieder

zoodanige vleefch-fibertje ver-

toont. . 4.

vliezen door de vleefch-

deelen loopende. 4.

vliezen van eenen "Walvis

afgetekend. 17, 18.- yder zoodanig vleefch-deeltje

is een mufcnl. 4,

onder de gemelde vliezen

loopen zekerlyk bloed- vaten:

en waarom. ƒ,

de dunde vleefch-ftriemtjes

van een "Walvis zyn zoo dun,

als die van de kleinlteDieren. 6.

rimpels indevleefch-deelen

van den "Walvis. 6, 7.

Ppp 3 Walvis-
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Walvh-vleefch van het oog van

een Walvis onderzocht, p. 38 40.
—— waarom de omleggende dee-

len van het oog zoo fterk moe-
ten zyn. 39.

—— waarom het opwinden van

eenen Walvis eerir 200 veel ar-

beids koft ; en eindclykveel

ligtcr word* HM *— hoe zwaar zoo een wBFis-
oog door het Zee-water geperll

word. 40.

——het Hoorn- vlies van een Wal-
vis wel 16 of 18 vliezen dik. 41.

—— zwarte vlies onder het Hoorn-
vlies van een Walvis. 42.— gezigt zenuwe vanden Wal-
vis. 4 Z »

—— Aderen en zenuwen omtrent

het vlies dat achter het oog ge-

legen is. 41.
-— vordere opmerkingen omtrent

het Walvis-vleefch. 108, 109.

Walvijfcben , en andere ViiTchen

»

neemen in groote toe, zoo lang

als ze leeven. 109.
•—- de Walviiïchen , die in't be-

gin van de Walvis- vangft ge-

vangen zyn , waren miilchien

wel 1000 jaaren oud. 219.

Wormen in de tanden : zie Dier-

kens.

of 'er Wormen uyt de Plan-

ten , of uyt verrottinge, voort-

koomen. 87, 88.

Wasdom ; ftilftand in den was-

dom: zie Stiljiand.

*— hoe de wasdom in de Gerit en

andere Zaaden gefchiedt. p.230.
Wyngaard-ranken , ronde bolle-

tjens in deiclve befpeurd : zie

Bolletjens»

Z.

ZAaden van Appelen : zie Appel.
-— mceft alle de Zaaden be-

ftaan uyt vliezen en bolle-

tjes.
_

3 [ '3 2 -—— fommige Zaaden bevatten

niet als de jonge Plant. 31, 32.
-— de Auteur heeft maar twee

zulke Zaaden van Boomen ge-

zien. 32,
—— meeft alle de Zaaden derBoo-
men en Planten door een ftreng

gevoedt en groot gemaakt.

33,178,179.
in een Zaad , by voorbeelt

van een Appel-boom, zyn zoo
veele vaten opgeiloten als in

den Appel-boom. 33.
Planten in de Zaaden opgeilo-

ten : zie Plant : zie Gerfl-greyn.—- de buyten-fchors van een
Zaadje belchreven. 178, 179.

de Zaaden rotten in de aarde,

om dat de Meel- ftofte tot de
Plant overgaat. 230»

hoe de Zaaden in de aarde

haar wasdom krygen. 230.'

Zaad van een Kabeljauw mannetje
met het nat uyt het Ey van een

Kabeljauws wyfje gemengt : en
wat daar op gevolgt is, 297.

Zaad-ballen van Rammen onder-

zocht. 305%307,3o8,399 401 ,402.

Zaadvat hoe de Diertjetis door
de naeuwe opening van hetaf-

draagend Zaad-vat gevoert kon-
nen worden. 308.—- hoe nauw de opening van 't

afvoerend Zaad-vat is. 309.
—— flrengen ïn het Zaad- vat,

waar toe dienflig. 3"9«
Zaad-val;
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Zaad-vat wcynige ftoffe in het

Zaad-vat gevonden ; en waar-

om? Pag 311.— veele vaatjens, in het Zaad-

vat leggende. 311.
-— het zoo genoemde Zaad-vat

maar voor een buys aangezien

,

dienende om de Zaad-vaatjens

te befchermen. 311,312.
—— by naader ondervinding blykt

dat de Zaad-vaten geen buyzen

zyn, enz. 400.
—— hoe de Zaad -vaten zoo ge-

maakt zyn , dat ze de voort-

zetting van het Zaad bevorde-

ren. 401.— Zaad -vat naar een Trekker
gelykende. 401,402.

Zaad-bal: het onderfcheid tulTchen

de Zaad-bal en de Epididimis

vertoond. 403.
Zenuwen of 'er Zenuwen door de

Membranen loopen. 163.—- een Zenuwe beftaat wel uyt

20 ftrengén. 163.
—— tuflehen die ftrengc loopen ?

bloed- vaten 163, 164— of de Zenuwen hol zyn ?

164.
*—— uyt het Ruggemcrg befchrc-

ven. 3 ij-, 316, enz.
—— holligheden daar in gezien.

316, 318, 32L— ftrengetjes, waar uyt de Ze
nuwen beitaan. 318.

—— ftreepjens in die ftrengetjes

gezien , zynde toegedrukte

vaatjens. 318.— Zenuwen meten zonder vet-

dcelen. 318,319,320.— Zenuwtjéns , uyt hei Rugge- 1'

d^Rei

merg voortkomende befchre-

ve». Pag. 319,320*—— Zenuwen dieper in de licha-

men gaande , verdeelen zich in

takken. 35-9.— een dun Zenuwtje uyt 30
Zenuwtjéns beftaande. 360.

de zappen der Zenuwen
deelen des lichaamsme-

eelt worden. 360.
befchryving van de vaatjens,

holle ftriemtjees , die de Zenu-
wen uytmaaken. 361,300-365.
- openingen in de Zenuwen
ontdekt. 361,362,364,365-.
- befchryving van de rokken
der Zenuwen. 362.
op wat wyze de Zenuwen

uyt het Ruggemerg voort-

koomen. 362.— Zenuwen, uyt de herfenen

voortkomende , veel onfierker

dan die uyt het Ruggemerg
voortkoomen. 363.— Zenuwen van een Kalf, Braaf-

fem, Lam, onderzocht. 365'.

in een zeer dun Zenuwtje 16
vaatjens gezien. 366, 367.
inkrimping en uytrekking van

de Zenuwen. 368.
van een Schelvis onderzocht

,

en bevonden uyt vaatjens te be-

ftaan. 448, 449.— geene Zenuwen t uitenen de
vleefch-fibenjens. 45-4, 4$$*— gaan ook niet in den Trek-
ker ibid.

Zenuw-fap ; het zoo genoemde
Zenuw- fap vloeit uyt de Trek-
kers, enz. 45-3.

Zout -deelen in 't bloed van de

Garnaat : zie Garnaat.
Zout'
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'Zout -deden in het fap van den

Kabeljauw ontdekt , en hoe-

danig? Pag. 12, 13.

«— Zout-deeïen in deOly van de

Hop- 202, 205-, 206.
—~ indeEycr-fchalen: ifcEeyr-

fchalen.
—•- waar uyt het zout ÉÉjjver-

fchalen voortkoomt. 1 p6.
Zout van Salpeter : zie 5^|BPv
Zuyg-lam : de Trekkers van een

Zuyg-lam onderzocht> enz. 457.
Zuyker-peer befchreven. &Ï74*
- aderen daar in ontdekt, ly^fiyy.

Zuyper-peer: (teel van die Peer
befchreven. Pag. 175-.

menigte van die aderen ot

vaten. 1 76,— Klap-vliezen in die vaten ge-

zien. 176,177.
Zvjaluwe , een'Rombout vervol-

gende, cm. 3yy.
Zwaanen: van hunne Pluymen

:

wc Pluymen.
Zxvaarlyvigheit , in de menfehen

enbeelten, hangt af van de vet-

deelen» enz. 100,101*

E Y N D E.

DRUK- FOUTEN.
Pag. 4.

12.

29.

121*

177-

186.

228.

230.

232.

236.

239.
240.

M4-

2 so.

i8i.

W.
306.

371.

397»

404.

Li». 4.

4-

11.

12.

4-

waren,

fchuynfte.

inftootende.

de dar.

beweginge.

lees.

R 2. van onder, konnen
ij*. Gras-planten.

21. van de balt.

10. van onder, ook met.

7. KJooz.

8. van onder, het was.

9. hier tor.

4. van onder, kleine meel-delen*

4. van onder» moeten
^.vanonder, deze vlies.

20. alle de Zaden,

26. Diertjen,

f. nieuwe.

18. werpen.

Li», 7. zaad-ballen.

Lin. 1 1. duifent milliocnen.

was.

fchuinte.

ingeilooten.

dat de.

door het ophouden van
de beweging,

zoude konnen.
Garft-planten.

van de Garlt.

waarfchynlyk ook met»
klootfche.

zy waren.

tor.

kleine meel-deelen van
het brood,

moet.
dit vlies.

in alle die Zaden*
Diert/ens.

naeuwe.
werden,

lees. zaad-vaten.

lees. duifent.
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